
                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                         Број: 201/6-2 

                                                                                                                                                                                                                                      Датум: 12.02.2018.год. 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15),  Наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – Санитетски и други потрошни материјал  

за период до годину дана по партијама ЈН ОП 7Д/18  

 

Измена и допуна конкурсне документације се односи на: 

 

- на страни 7 – у оквиру табеле која се односи на предмет јавне набавке,  мења се процењена вредност код партије 109, а код партије 115 мења се назив партије и 

процењена вредност, тако да сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

- на страни 7 - техничка спецификација,  мења се ставка 3. из партије 1, тако да сада гласи: 

Партија 109 Маказе за ендоскопску хирургију 2.223.150,00 

Партија 115 Материјал  за апарате Force Triad i Force Fx    250.200,00 

Партија 1 Прегледне рукавице 

Ставка 1. Прегледне рукавице latex са талком,  PPE категорија I (у складу са директивом 

93/42/EEC или одговарајућом и директивом 89/686/EEC или одговарајућом  -  

доставити Declaration of conformity), отпорна на инфективне агенсе у складу саASTM 

F 1671 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), величина од S дo XL -  

ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

1.500.000 

ком 

Ставка 2. Прегледне latex рукавице за ризичне интервенције – неталкиране, дужина мин. 

295mm, дебљина на прстима 0,33mm, дебљина на длану 0,32mm (у складу са 

Правилником о личној заштитној опреми) - ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

500 пари 

Ставка 3. Прегледне рукавице нитрилне без талка,  PPE категорија III (у складу са директивом 

93/42/EEC или одговарајућом и директивом 89/686/EEC или одговарајућом -  

доставити Declaration of conformity), заштитна рукавица (у складу са Правилником о 

личној заштитној опреми),  отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 

или одговарајуће (доставити извештај тестирања),  AQL 1.0, величина од S дo XL - 

ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

50.000 ком. 

Ставка 4. Прегледне рукавице нитрилне без талка,  PPE категорија III (у складу са директивом 500 ком. 



Страна 2 од 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на страни 12 - техничка спецификација,  додаје се ставка 5. и узорци за све ставке у партији 34, мења се количина за ставку 1 , тако да партија 34 сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на страни 18 - техничка спецификација,  додаје се ставка 3. у партији 109, тако да сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на страни 18 - техничка спецификација,  брише се ставка 1. у партији 115 и мења се назив партије, тако да сада партија 115 гласи: 

93/42/EEC или одговарајућом и директивом 89/686/EEC или одговарајућом  -  

доставити Declaration of conformity), заштитна рукавица (у складу са Правилником о 

личној заштитној опреми),  отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 

или одговарајуће (доставити извештај тестирања), на пропуштање цитостатика у 

складу са  ASTM D6978 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), 

минимална дужина 295mm, accelerator free, AQL 1.0, величина од S дo XL - 

ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

Партија 34 Систем за инфузију 

Ставка 1. Системи за инфузију стандардног лумена и дужине, са отвором за ваздух који садржи 

антибактеријски филтер, без DEHP -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

219.750 

ком. 

Ставка 2. Системи за инфузију са уграђеним антибактеријским филтером од 0,2микрона и 

филтером за спречавање истицања течности приликом првог пуњења система -  

ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком. 

Ставка 3. Системи за инфузију baby 21,23, 25G -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 800 ком. 

Ставка 4. Систем за трансфузију са пластичном иглом -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 16.000 ком. 

Ставка 5. Систем за инфузију са мерном биретом за прецизну дистрибуцију лека од 100ml -  

ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

50 ком. 

Партија 109 Маказе за ендоскопску хирургију 

Ставка 1. Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном активацијом 36cm/5mm, 

пиштољ дршка, за једнократну употребу, за апарат Ultracisione 
20 ком.  

Ставка 2. Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном активацијом 23cm/5mm, 

пиштољ дршка, за једнократну употребу, за апарат Ultracisione 
5 ком.  

Ставка 3. Hook Harmonic скалпел Ultracisione 5mm 10 ком. 

Партија 115 Материјал  за апарате Force Triad i Force Fx    



Страна 3 од 6 

 

 

 

 

 

 

- на страни 21 – код додатних услова додаје се да и ставка 3 код Прегледних рукавица из партије 1 треба да буде у складу са Правилником о личној заштитној 

опреми; 

 

- на страни 22 и 23 – код доказа у вези са додатним  условима додаје се да треба доставити узорке за све ставке из партије 34 и Копију сертификата SATRA и за 

ставку 3 из партије 1; 

 

- на страни 50 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, мења се ставка 3. из партије 1, тако да сада гласи: 

Ставка 1. Дводелна електрода неутрална(повратна), са каблом минималне дужине4,5m, 

једнократна заREM мониторинг, са апирогеним хидрогелом минималне дебљине 

0,1cm без латеxа, минималне површине 205 cm2 

 

300 ком. 

Ставка 2. Стерилни самолепљиви чистач електрохирушких јединица, детектибилан под x 

зрацима 

100 ком. 

 

Партије 

 

Назив добара 

Оквирне 

кол. по 

јед. мере 

Једин. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна  цена  

са ПДВ-ом 

Прозвођач/ 

комерцијални 

назив производа 

Партија 1 Прегледне рукавице      

Ставка 1. Прегледне рукавице latex са талком,  PPE категорија I (у 

складу са директивом 93/42/EEC или одговарајућом и 

директивом 89/686/EEC или одговарајућом  -  доставити 

Declaration of conformity), отпорна на инфективне агенсе у 

складу саASTM F 1671 или одговарајуће (доставити извештај 

тестирања), величина од S дo XL -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

1.500.000 

ком 

     

Ставка 2. Прегледне latex рукавице за ризичне интервенције – 

неталкиране, дужина мин. 295mm, дебљина на прстима 

0,33mm, дебљина на длану 0,32mm (у складу са Правилником 

о личној заштитној опреми) - ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

500 пари      

Ставка 3. Прегледне рукавице нитрилне без талка,  PPE категорија III 

(у складу са директивом 93/42/EEC или одговарајућом и 

директивом 89/686/EEC или одговарајућом -  доставити 

Declaration of conformity), заштитна рукавица (у складу са 

Правилником о личној заштитној опреми),  отпорна на 

инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 или 

одговарајуће (доставити извештај тестирања),  AQL 1.0, 

величина од S дo XL - ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

50.000 

ком. 

     

Ставка 4. Прегледне рукавице нитрилне без талка,  PPE категорија III 

(у складу са директивом 93/42/EEC или одговарајућом и 

директивом 89/686/EEC или одговарајућом  -  доставити 

500 ком.      



Страна 4 од 6 

 

 

 

Место и датум:_______________                                                                          М.П.                                                              Потпис овлашћеног лица:________________ 

 

 

 

 

- на страни 61 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, додаје се ставка 5. и узорци за све ставке у партији 34, мења се количина за ставку 1 , 

тако да партија 34 сада гласи: 

Declaration of conformity), заштитна рукавица (у складу са 

Правилником о личној заштитној опреми),  отпорна на 

инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 или 

одговарајуће (доставити извештај тестирања), на пропуштање 

цитостатика у складу са  ASTM D6978 или одговарајуће 

(доставити извештај тестирања), минимална дужина 295mm, 

accelerator free, AQL 1.0, величина од S дo XL  

- ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

УКУПНО     

 

Партије 

 

Назив добара 

Оквирне 

кол. по јед. 

мере 

Једин. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна  цена  

са ПДВ-ом 

Прозвођач/ 

комерцијални 

назив производа 

Партија 34 Систем за инфузију      

Ставка 1. Системи за инфузију стандардног лумена и дужине, са 

отвором за ваздух који садржи антибактеријски филтер, 

без DEHP -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

219.750 ком.      

Ставка 2. Системи за инфузију са уграђеним антибактеријским 

филтером од 0,2микрона и филтером за спречавање 

истицања течности приликом првог пуњења система -  

ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком.      

Ставка 3. Системи за инфузију baby 21,23, 25G -  ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

800 ком.      

Ставка 4. Систем за трансфузију са пластичном иглом -  

ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

16.000 ком.      

Ставка 5. Систем за инфузију са мерном биретом за прецизну 

дистрибуцију лека од 100ml -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

50 ком.      

 УКУПНО     



Страна 5 од 6 

 

 

 

 

- на страни 74 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, додаје се ставка 3. у партији 109, тако да сада гласи: 

 

 

 

- на страни 75 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, брише се ставка 1. у партији 115 и мења се назив партије, тако да сада партија 115 гласи: 

 УКУПНО     

 

Место и датум:_______________                                                                                              М.П.                                                              Потпис овлашћеног лица:________________ 

 

Партије 

 

Назив добара 

Оквирне 

кол. по 

јед. мере 

Једин. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна  цена  

са ПДВ-ом 

Прозвођач/ 

комерцијални 

назив производа 

Партија 109 Маказе за ендоскопску хирургију      

Ставка 1. Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном 

активацијом 36cm/5mm, пиштољ дршка, за једнократну 

употребу, за апарат Ultracisione 

20 ком.  

     

Ставка 2. Закривљене маказе за ендоскопску хирургију са ручном 

активацијом 23cm/5mm, пиштољ дршка, за једнократну 

употребу, за апарат Ultracisione 

5 ком.  

     

Ставка 3. Hook Harmonic  скалпел Ultracisione 5mm 10 ком.      

 УКУПНО     

Место и датум:_______________                                                                                              М.П.                                                              Потпис овлашћеног лица:________________ 

 

Партије 

 

Назив добара 

Оквирне 

кол. по 

јед. мере 

Једин. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна  цена  

са ПДВ-ом 

Прозвођач/ 

комерцијални 

назив производа 

Партија 115 Материјал  за апарате Force Triad i Force Fx         

Ставка 1. Дводелна електрода неутрална(повратна), са каблом 

минималне дужине4,5m, једнократна заREM мониторинг, са 

апирогеним хидрогелом минималне дебљине 0,1cm без 

латеxа, минималне површине 205 cm2 

 

300 ком. 

     

Ставка 2. Стерилни самолепљиви чистач електрохирушких јединица, 

детектибилан под x зрацима 

100 ком.      

 УКУПНО     



Страна 6 од 6 

 

 

 

 

 

 

- Измена ће обухватити и исправку појединих техничких грешака. 

 

 

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 7Д/18. 

 

 

 

 

Дн:  

- порталу ЈН  

- сајту наручиоца  

 

 

                                                                                                                                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                                                                                                                                                                                              ЈН ОП 7Д/118      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:_______________                                                                                              М.П.                                                              Потпис овлашћеног лица:________________ 


