Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
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ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-21/15-48
6.7.2015. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Изменe и допуне конкурсне документације за јавну набавку уградног материјала у
кардиохирургији за 2015. годину, број ЈН 404-1-110/15-21, сходно члану 63. став 1. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15)
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12
и 14/15), Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку
уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број ЈН 404-1-110/15-21:
1) Мења се тачка 6. Подаци о месту и року за подношење понуда, у делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О
НАБАВЦИ, на страни 3 конкурсне документације, тако да гласи:
„Рок за достављање понуда је до 15.7.2015. године до 09,00 часова.“
2) Мења се тачка 7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, у делу I ОПШТИ
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ, на страни 3 конкурсне документације, тако да гласи:
„Јавно отварање понуда обавиће се 15.7.2015. године у 10,00 часова, у просторијама
Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала
број 1.“
3) Мења се тачка 2. у делу II ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА
ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ на страни 4 конкурсне документације, тако да гласи:
„2. Предмет јавне набавке обликован је у 25 партија, наведених у Прилогу I – Техничка
спецификација.“
4) Мења се тачка 2. у делу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 6 конкурсне
документације, тако да гласи:
„2. Предмет јавне набавке је обликован у 25 партија.“
5) Мења се тачка 9. у делу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 6 конкурсне
документације, тако да гласи:
„9. За партије 1 - 9 и 25 потребно је доставити најмање један научни рад, у водећим научним
часописима категорије М21 или М22 из области кардиохирургије и/или кардиологије у последњих
15 година који потврђује рану и касну ниску стопу компликација (тромбоемболијске компликације
као и структурално пропадање код биолошких валвула) и из ког се може утврдити да за понуђено
медицинско средство постоје публиковани резултати праћења квалитета (трајности) од:
• најмање 5 година – за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 25;
• најмање 10 година – за партије 7, 8, и 9.
За партије 5 – Механичка аортна валвула са тубуларним графтом и партију 6 - Механичка аортна
валвула са валсалва графтом, научни рад може да се односи или на валвулу и на графт, као
посебна медицинска средства, или на валвулу и графт као једно медицинско средство.“
6) Мења се тачка 13. у делу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 7 конкурсне
документације, тако да гласи:

„13. За партије 1 – 13 и 22-25, понуђач је у обавези да испоручује мераче, и то по 17 комплета, у
следећој расподели, а на писмени захтев Купца:“
7) Мења се тачка 9.6 Подношење понуде, у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни 10
конкурсне документације, тако да гласи:
„9.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 15.7.2015. године до
09,00 часова, без обзира на начин како су послате.“
8) Мења се тачка 10.1 у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни 11 конкурсне
документације, тако да гласи:
„10.1 Предметна јавна набавка је обликована у 25 партија.“
9) Мења се тачка 17.1 Јавно отварање понуда, у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни 12
конкурсне документације, тако да гласи:
„17.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 15.7.2015. године са почетком у 10,00
часова.“
10) Мења се тачка 19.2 Неблаговремене понуде, у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни
12 конкурсне документације, тако да гласи:
„19.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 15.7.2015. године до
09,00 часова, без обзира на начин на који су послате.“
11) Мења се подтачка 3.7 тачка 3) – Начин доказивања испуњености услова, у делу VI Услови за
учешће и доказивање испуњености услова, тако да гласи:
„3.7 Уколико понуђач не достави доказ наведен под тачком 2.1 и 2.9 овог упутства, испуњеност
услова из тачке 1.1, подтачке тачке 1 и тачке 1.2 подтачке 1 овог упутства, утврдиће се на основу
података доступних у бази података која се налази на интернет страници Агенције за привредне
регистре и Народне банке Србије.“
12) Мења се тачка 6.6 члана 6. Модела оквирног споразума тако да гласи:
„Добављач се обавезује да ће свакој здравственој установи испоручити одређени број комплета
мерача, који не може премашити 17 (седамнаест), за партије 1-13 и 22-25, а на писмени захтев
Купца.„
13) Партија 3 – Механичка аортна валвула No 17 - 27, се дели на две партије, тако да се у партији
3 мења назив, количина и процењена вредност, и додаје се нова партија 25. Сходно
наведеном, на страни 1 и 2 Прилога I – Техничка спецификација, врше се следеће измене:
Партија

Назив партије

Јединица
мере

Количина

Процењена вредност
по партијама

3

Механичка аортна валвула No 19 - 27

комад

750

39.075.000,00

25

Механичка аортна валвула No 17

комад

30

1.563.000,00

14) Партија 10 - митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36, се дели на две партије, тако да
се у партији 10 мења назив, количина и процењена вредност, и додаје се нова партија 23.
Сходно наведеном, на страни 1 и 2 Прилога I – Техничка спецификација, врше се следеће
измене:
Партија

Назив партије

Јединица
мере

Количина

Процењена вредност
по партијама

10

Митрални семиригидни ринг No 26 – 36

комад

173

5.062.845,00

23

Митрални ригидни ринг No 26 – 36

комад

132

3.862.980,00

2

15) Партија 11 - Митрални семиригидни и ригидни ринг No 38 – 40, се дели на две партије, тако да
се у партији 11 мења назив, количина и процењена вредност, и додаје се нова партија 24.
Сходно наведеном, на страни 1 и 2 Прилога I – Техничка спецификација, врше се следеће
измене:
Партија

Назив партије

Јединица
мере

Количина

Процењена вредност
по партијама

11

Митрални семиригидни ринг No 38 - 40

комад

5

146.325,00

24

Митрални ригидни ринг No 38 - 40

комад

5

146.325,00

16) Мења се назив партије 3 - Механичка аортна валвула No 17 - 27, на страни 2 Прилога I –
Техничка спецификација, тако да гласи:
„Механичка аортна валвула No 19 - 27“
17) Мења се техничка спецификација за партију 9 – Биолошка валвула без стента за аортну
позицију, на страни 3 Прилога I – Техничка спецификација, из разлога што се у услов из тачке
1 – Да је свињског порекла, додаје услов да може бити и/или говеђег порекла, тако да гласи:
„ПАРТИЈА 9 – Биолошка валвула без стента за аортну позицију





Да је свињског и/или говеђег порекла,
Да се испоручује са држачем,
Да постоји у величинама од 21-25,
Да поседује CE и/или FDA сертификат.“

18) Мења се назив партије 10 - Митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36, на страни 4
Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласи:
„Митрални семиригидни ринг No 26 – 36“
19) Мења се назив партије 11 - Митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36, на страни 4
Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласи:
„„Митрални семиригидни ринг No 38 – 40“
20) Додаје се техничка спецификација за партију 23 - Митрални ригидни ринг No 26 – 36, на
страни 6 Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласи:
„ПАРТИЈА 23 – Митрални ригидни ринг No 26 – 36



Да поседује CE и/или FDA сертификат,
Да се испоручују са држачем.“

21) Додаје се техничка спецификација за партију 24 - Митрални ригидни ринг No 38 - 40, на страни
6 Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласи:
„ПАРТИЈА 23 – Митрални ригидни ринг No 38 – 40



Да поседује CE и/или FDA сертификат,
Да се испоручују са држачем.“

22) Додаје се техничка спецификација за партију 25 - Механичка аортна валвула No 17, на страни
6 и 7 Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласи:
„ПАРТИЈА 25 - Механичка аортна валвула No 17





Да је дволисна (са два листића)
Да је израђена од пиролитик карбона,
Да је валвула нископрофилна,
Да се испоручује са држачем,
3




Да поседује CE и/или FDA сертификат,
Да је понуђена валвула новије генерације (последњи или претпоследњи модел).“

23) Мења се назив партије 3 - Механичка аортна валвула No 17 - 27, на страни 1 Прилога II –Oбразац бр. 4.1 - Понуда за јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији за 2015.
годину, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, и
количина, тако да гласи:

IПАРТИЈА

II - ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

3

Механичка
аортна валвула
No 19 - 27

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

IV ПРОИЗВОЂА
Ч

VЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VI КОЛИЧИНА

комад

780

VII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VIII УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

IX СТОПА
ПДВ-a

- din.

XИЗНОС
ПДВ-а

XI УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

- din.

- din.

24) Мења се назив партије 10 - Митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36, на страни 1
Прилога II –- Oбразац бр. 4.1 - Понуда за јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији
за 2015. годину, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, и
количина, тако да гласи:

IПАРТИЈА

II - ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

10

Митрални
семиригидни
ринг No 26 – 36

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

IV ПРОИЗВОЂА
Ч

VЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VI КОЛИЧИНА

комад

173

VII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VIII УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

IX СТОПА
ПДВ-a

- din.

XИЗНОС
ПДВ-а

XI УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

- din.

- din.

25) Мења се назив партије 11 - Митрални семиригидни и ригидни ринг No 38 – 40, на страни 1
Прилога II –- Oбразац бр. 4.1 - Понуда за јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији
за 2015. годину, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, и
количина, тако да гласи:

IПАРТИЈА

II - ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

11

Митрални
семиригидни
ринг No 38 – 40

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

IV ПРОИЗВОЂА
Ч

VЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VI КОЛИЧИНА

комад

5

VII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VIII УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

IX СТОПА
ПДВ-a

- din.

XИЗНОС
ПДВ-а

XI УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

- din.

- din.

26) Додаје се партија 23 - Митрални ригидни ринг No 26 – 36, на страни 3 Прилога II –- Oбразац
бр. 4.1 - Понуда за јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, који
у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, тако да гласи:

IПАРТИЈА

II - ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

23

Митрални
ригидни ринг
No 26 – 36

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

IV ПРОИЗВОЂА
Ч

VЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VI КОЛИЧИНА

комад

132

VII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VIII УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

- din.

IX СТОПА
ПДВ-a

XИЗНОС
ПДВ-а

XI УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

- din.

27) Додаје се партија 24 - Митрални ригидни ринг No 38 – 40, на страни 3 Прилога II –- Oбразац
бр. 4.1 - Понуда за јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, који
у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, тако да гласи:
4

- din.

IПАРТИЈА

II - ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

24

Митрални
ригидни ринг
No 38 - 40

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

IV ПРОИЗВОЂА
Ч

VЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VI КОЛИЧИНА

комад

5

VII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VIII УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

IX СТОПА
ПДВ-a

- din.

XИЗНОС
ПДВ-а

XI УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

- din.

- din.

28) Додаје се партија 25 - Митрални ригидни ринг No 38 – 40, на страни 3 Прилога II –- Oбразац
бр. 4.1 - Понуда за јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, који
у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, тако да гласи:

IПАРТИЈА

II - ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

25

Механичка
аортна валвула
No 17

III ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

IV ПРОИЗВОЂА
Ч

VЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

VI КОЛИЧИНА

комад

30

VII ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

VIII УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

- din.

IX СТОПА
ПДВ-a

XИЗНОС
ПДВ-а

XI УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

- din.

Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1 - понуда за јавну набавку
уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, који у себи садржи образац структуре
цене са упутством како да се попуни, који је објављен уз овај допис.
Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све горе наведене измене биће
објављен на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

57015.82/67

5

- din.

