Број 6672/5-2
Датум: 26.07.2017.год.
На основу чл.63 Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС“ 124/12,14/15 и 68/15 ), у
поступку ЈН МВ 26Д /17 инструменти за лапараскопију и ултразвучна кадица
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. На страни 4 исправља се техничка грешка у тачки 1.2. Врста поступка јавне
набавке и правилно треба да гласи
„ Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.
Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи на основу члана 39. ЗЈН.“
2. Исправља се на страни 5 тачка 2.2. и 2.3. које гласе:
„2.2. Опис партија уколико је јавна набавка обликована по партијама:
Јавна набавка је обликована у 5 партијa
Партија 1: Инструменти за лапароскопију процењена вредност 420.000,00 динара
Партија 2: Вересова игла процењена вредност 46.000,00 динара
Партија 3: Инструмент за екстракцију жучне кесе процењена вредност 142.000,00 динара
Партија 4: Црево за инсуфлацију гаса процењена вредност 44.000,00 динара
Партија 5: Ултразвучна кадица процењена вредност 220.000,00 динара
2.3 Поцењена вредност јавне набавке за све партије: 872.000,00 динара без ПДВ-а“

3.

Исправља се и мења техничка спецификација – табеларни приказ на страни
5. и 27. Партија 1 Ставка 3 и гласи

Редни
број

Назив партије

ПАРИЈА 1

Јединица
мере

Количина

Инструменти за лапароскопију

Дисекциони форцепс „Maryleand“, без кочнице, Ø5мм –дужине
Ставка 330-340мм, дужине радног дела 21-23мм, ротациони,
монополарни, аутоклавибилни.
1.
Граспер типа „ крупно таласасти“ , са кочницом, Ø5мм – дужине
330-340мм, дужине радног дела 22 – 30мм, ротациони,
монополарни, аутоклавибилни.
Граспер типа „ситно таласасти“ без кочнице, Ø5мм-дужине 330Ставка
340мм, дужине радног дела 21-24мм, ротациони, монополарни,
3.
аутоклавибилни.
Граспер фенестрирани „ситно таласасти“, без кочнице, Ø5мм –
Ставка
дужине 330-340мм, дужине радног дела 40-42мм, ротациони,
4.
монополарни, аутоклавибилни.
Ставка

2.

420.000,00

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1
46.000,00

ПАРИЈА 2 Вересова игла са заштитним
механизмом
Ставка

1.

Вересова игла са заштитним механизмом дужине 120mm

Процењена
вредност

ком

2

142.000,00

ПАРИЈА 3 Инструмент за екстракцију жучне
кесе
Ставка

1.

Инструмент за екстракцију жучне кесе – крокодил, пречник 10 ,
дужина 310 ,са зупцима 2/3, из једног дела, вишекратни,
аутоклавибилни

ком

2
44.000,00

ПАРИЈА 4 Црево за инсуфлацију гаса
Ставка

1.

Црево за инсуфлацију гаса, вишекратно, силиконски,
аутоклавибилно

ПАРИЈА 5

ком.

2
220.000,00

Ултразвучна кадица

Ставка Ултразвучна кадица запремине изнад 25 са термостатом и
тајмером, корпом и поклопцем
1.

ком

1

Наручилац ће извршити измену конкурсне документацијеи објавити пречишћен текст конкурсне
документацие на Порталу јавних набавки

КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 26Д/17

Дн.
- Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке
- Сајту наручиоца

