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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 10 - техничка спецификација,  мења се ставка 1. из партије 23 и 24, тако да сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на страни 16 - техничка спецификација,  мења се ставка 1. из партије 77, тако да сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партија 23 Алкохол 

Ставка 1. Аетханолум дилутум 70% (израђен од сировине фармацеутског квалитета - алкохол 

96% Ph Eur) 

4.000 лит. 

Партија 24 Хидроген 

Ставка 1. Hydrogen dilutum 3%  (израђен од сировине фармацеутског квалитета - водоник 

пероксид 30% Ph Eur) 

1.000 лит. 

Партија 77 Јанкауер сет 

Ставка 1. Јанкауер сет, обавезно  је да канила на врху нема никаква ојачања, додатке, потребно 

је да врх буде раван без сужења или проширења лумена, канила и црево треба да 

буду из једног дела или  уколико нису из једног дела да канила и црево добро належу 

тј. да не постоји могућност да канила испадне из црева, црево мора да буде 

савитљиво и не сме да се клемује при раду, и да је промер CH 22-32 - ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

 

3.000 ком. 



Страна 2 од 4 

 

- на страни 21 – код додатних услова додаје се: 

-  да је алкохол (70%) из партије 23 израђен од сировине фармацеутског квалитета - алкохол 96% Ph Eur; 

-  да је хидроген (3%) из партије 24 израђен од сировине фармацеутског квалитета - водоник пероксид 30% Ph Eur; 

 

- на страни 22 и 23 – код доказа у вези са додатним  условима додаје се: 

- копија извештаја Министарства здравља о усклађености производње активних фармацеутских супстанци са Смерницама добре произвођачке праксе део 2 за 

произвођача алкохола из партије 23; 

- копија извештаја Министарства здравља о усклађености производње активних фармацеутских супстанци са Смерницама добре произвођачке праксе део 2 за 

произвођача хидрогена из партије 24; 

 

- на страни 45 – код Модела оквирног споразума - мења се члан 12, тако да сада гласи: 

„Члан 12. 

 У случају да било која испорука добара не задовољи стандардни квалитет, Добављач је у обавези да испоручена добра замени добрима одговарајућег 

квалитета у року од 3 дана од дана пријема писмене рекламације.“ 

 

- на страни 46 – код Модела оквирног споразума - у члану 18. мења се став 2. додају се нови ставови, тако да сада гласи: 

„Члан 18. 

            Овај оквирни споразум ће се раскинути у случају да за добра за која је закључен буде спроведена централизована јавна набавка или престане потреба 

Наручиоца за уговореним добрима. 

            Уколико се утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, престати 

могућност прометовања уговорених добара, из партија које имају само једну ставку, пре истека рока трајања овог оквирног споразума, Наручилац има право да 

раскине овај оквирни споразум за те партије. 

            Уколико се утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, престати 

могућност прометовања уговорених добара, из партија које имају две или више ставки, пре истека рока трајања овог оквирног споразума, Наручилац неће 

закључивати појединачне уговоре за оне ставке, односно за добра из тих ставки којима је престала могућност прометовања. 

            Уколико се утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, престати 

могућност прометовања уговорених добара, за све ставке у оквиру партија које имају две или више ставки, пре истека рока трајања овог оквирног споразума, 

Наручилац има право да раскине овај оквирни споразум за те партије. 

            Раскид овог оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре, закључене на основу овог оквирног споразума, и исти ће се извршавати у складу са 

одредбама тих уговора и овог споразума.“ 

 

- на страни 48 – код Модела уговора - мења се члан 9, тако да сада гласи: 

„Члан 9. 

              У случају да било која испорука добара не задовољи стандардни квалитет, Добављач је у обавези да испоручена добра замени добрима одговарајућег 

квалитета у року од 3 дана од дана пријема писмене рекламације.“ 

 

 



Страна 3 од 4 

 

 

- на страни 57 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, мења се ставка 1. из партије 23 и 24, тако да сада гласи: 

 

 

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

 

 

- на страни 57 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, мења се ставка 1. из партије 77, тако да сада гласи: 

 

 

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 23 Алкохол      

Ставка 1. Аетханолум дилутум 70% (израђен од сировине 

фармацеутског квалитета - алкохол 96% Ph Eur) 

4.000 лит.      

Партија 24 Хидроген      

Ставка 1. Hydrogen dilutum 3%  (израђен од сировине фармацеутског 

квалитета - водоник пероксид 30% Ph Eur) 

1.000 лит.      

 

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 77 Јанкауер сет      

Ставка 1. Јанкауер сет, обавезно  је да канила на врху нема никаква 

ојачања, додатке, потребно је да врх буде раван без сужења 

или проширења лумена, канила и црево треба да буду из 

једног дела или  уколико нису из једног дела да канила и 

црево добро належу тј. да не постоји могућност да канила 

испадне из црева, црево мора да буде савитљиво и не сме да 

се клемује при раду, и да је промер CH 22-32 - ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

 

3.000 ком. 

     



Страна 4 од 4 

 

- 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      

 

 

 

 

 


