
                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                         Број: 201/6-8 

                                                                                                                                                                                                                                      Датум: 05.03.2018.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 - техничка спецификација, у партији 1 мења се јединица мере код ставке 2, тако да партија 1 сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ком. 

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 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! 

500 ком. 



Страна 2 од 9 

 

- на страни 8 и 9 - техничка спецификација, у партији 9 мењају се оквирне количине у свим ставкама, тако да партија 9 сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партија 9 Шприцеви и игле 

Ставка 1. ПВЦ Шприц инсулински са иглом – троделни - ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 25.000 ком. 

Ставка 2. 

Шприц 2ml троделни са поделом на 0,1ml -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

170.000 

ком. 

Ставка 3. 

Шприц 5ml троделни са поделом на 0,2ml -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

190.000 

ком. 

Ставка 4. 

Шприц 10ml троделни са поделом на 0,5ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

190.000 

ком. 

Ставка 5. 

Шприц 20ml троделни са поделом на 1,0ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

130.000 

ком.  

Ставка 6. Шприц 2ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm 

сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује 

заштиту здравствених радника и пацијената-  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком. 

Ставка 7. Шприц 5ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm 

сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује 

заштиту здравствених радника и пацијената-  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком. 

Ставка 8. Шприц 10ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm 

сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује 

заштиту здравствених радника и пацијената -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком. 

Ставка 9. 
Игла PVC 0.45mm  40.000 ком. 

Ставка 10. Игла  PVC  0.5mm x 25mm 2.840 ком. 

Ставка 11. Игла  PVC  0.6mm 5.850 ком. 

Ставка 12. Ињекциона игла 0.8mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или 

одговарајуће 

160.000 

ком. 

Ставка 13. Ињекциона игла 0.9mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или 

одговарајуће 

129.748 

ком. 

Ставка 14. Ињекциона игла 1.2mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или 

одговарајуће 

330.000 

ком. 



Страна 3 од 9 

 

 

- на страни 9 - техничка спецификација, у партији 14 мењају се ставке 1, 2 и 3, тако да партија 14 сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на страни 10 - техничка спецификација,  у партији 19 мења се ставка 1, тако да партија 19 сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на страни 10 - техничка спецификација,  у партији 26 мењају се ставке 1 и 2. а брише ставка 3, тако да партија 26 сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партија 14 Канила интравенска са комором 

Ставка 1. Интравенска канила 16G-24G, са фиксационим крилцима и ињекционим портом, 

провидном комором за поврат крви, са 2 утиснуте контрастне линије  

-  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

140.000 

ком. 

Ставка 2. Интравенска канила 18G, за дорзалну примену, дужина катетера 33mm, са 

фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, 

cа 2 утиснуте контрастне линије -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

500 ком. 

Ставка 3. Интравенска канила 20G, за дорзалну примену, дужина катетера 25mm, са 

фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, 

са 2 утиснуте контрастне линије -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

500 ком. 

Партија 19 Филтери HME 

Ставка 1. Филтер HME карактеристика: мртав простор 35-65mm, да задржава бактерије и 

вирусе 99,99%, tidal волумен мин. 150 до 1500 ml, moisture output (mg H₂O/L ваздуха) 

30-40, отпор (mbar) 0,9-1,1 на 30L/мин, са портом за узорковање, величина улаза за 

конекцију на обе стране 22М/15F -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

4.000 ком. 

Ставка 2. Филтер  антибактериски -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 2.000 ком. 

Партија 26 Матријал за MEDRAD пумпу 

Ставка 1. SSS-LP-60-T, линија за пацијента дужине 60“ са Т конектором и сламком за „priming“ 5.000 ком. 

Ставка 2. SDS-TRF-CV, сет са два шприца од по 200ml, линијом за пацијента од 60“ са Т 

конектором и сламком за „priming“, два трансфер сета са вентилима 
1.000 ком. 



Страна 4 од 9 

 

- на страни 14 - техничка спецификација, у партији 57 мења се ставка 1 а брише ставка 2, тако да партија 57 сада гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на страни 16 - техничка спецификација, у партији 86 мења се ставка 1, тако да партија 86 сада гласи: 

 

 

 

 

 

- на страни 18 - техничка спецификација, у партији 108 мења се ставка 1, тако да партија 108 сада гласи: 

 

 

 

 

 

- на страни 50 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 1 мења се јединица мере код ставке 2, тако да партија 1 сада гласи: 

Партија 57 Игла за портакат 

Ставка 1. Сигурносне “non-coring” закривљене игле са ергоноским крилцима и транспарентном 

базом за приступни порт за инфузију (хемотерапију, парентералну исхрану, 

антибиотску терапију, трансфузију и узорковање крви), DEHP/ Latex free, са 

могућношћу употребе током MRI скенирања, игла треба да поседује спону за 

тренутни прекид инфузије, димензије игле: 19G, 20G i 22G, дужина каниле 15mm, 

20mm, 25mm, 32mm и 38mm 

120 ком. 

Партија 86 Тубус армирани 

Ставка 1. Тубус орални ендотрахеални армирани CH 7,0-9,5 са кафом – ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 100 ком. 

Партија 108 Endobag за лапароскопију 

Ставка 1. Ендоскопска кесица за једнократну употребу за узимање узорка дужине не мање од 

20,5cm2, промера не мање од 7,5cmх15cm, минимална запремина је 200ml 

30 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 са ASTM 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 – 500 ком.      



Страна 5 од 9 

 

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

 

- на страни 52 и 53 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 9 мењају се оквирне количине у свим ставкама, тако да партија 9 сада 

гласи: 

неталкиране, дужина мин. 295mm, дебљина на прстима 

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

о личној заштитној опреми) - ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

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 

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! 

500 ком.      

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 9 Шприцеви и игле      

Ставка 1. ПВЦ Шприц инсулински са иглом – троделни - ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

25.000 

ком. 

     

Ставка 2. Шприц 2ml троделни са поделом на 0,1ml -  ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

170.000 

ком. 

     

Ставка 3. Шприц 5ml троделни са поделом на 0,2ml -  ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

190.000 

ком. 

     



Страна 6 од 9 

 

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

 

- на страни 55 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 14 мењају се ставке 1, 2 и 3, тако да партија 14 сада гласи: 

Ставка 4. Шприц 10ml троделни са поделом на 0,5ml - ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

190.000 

ком. 

     

Ставка 5. Шприц 20ml троделни са поделом на 1,0ml - ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

130.000 

ком.  

     

Ставка 6. Шприц 2ml са сигурносним системом против поновне 

употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се 

после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту 

здравствених радника и пацијената-  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком. 

     

Ставка 7. Шприц 5ml са сигурносним системом против поновне 

употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се 

после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту 

здравствених радника и пацијената-  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком. 

     

Ставка 8. Шприц 10ml са сигурносним системом против поновне 

употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се 

после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту 

здравствених радника и пацијената -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком. 

     

Ставка 9. 

Игла PVC 0.45mm  

40.000 

ком. 

     

Ставка 10. Игла  PVC  0.5mm x 25mm 2.840 ком.      

Ставка 11. Игла  PVC  0.6mm 5.850 ком.      

Ставка 12. Ињекциона игла 0.8mm са екстра танким зидом према ISO 

стандарду 9626 или одговарајуће 

160.000 

ком. 

     

Ставка 13. Ињекциона игла 0.9mm са екстра танким зидом према ISO 

стандарду 9626 или одговарајуће 

129.748 

ком. 

     

Ставка 14. Ињекциона игла 1.2mm са екстра танким зидом према ISO 

стандарду 9626 или одговарајуће 

330.000 

ком. 

     

 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 14 Канила интравенска са комором      

Ставка 1. Интравенска канила 16G-24G, са фиксационим крилцима и 

ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, са 

2 утиснуте контрастне линије  

140.000 

ком. 

     



Страна 7 од 9 

 

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

 

 

- на страни 56 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 19 мења се ставка 1, тако да партија 19 сада гласи: 

 

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

 

- на страни 57 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 26 мењају се ставке 1 и 2. а брише ставка 3, тако да партија 26 сада гласи: 

-  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

Ставка 2. Интравенска канила 18G, за дорзалну примену, дужина 

катетера 33mm, са фиксационим крилцима и ињекционим 

портом, провидном комором за поврат крви, cа 2 утиснуте 

контрастне линије -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

500 ком. 

     

Ставка 3. Интравенска канила 20G, за дорзалну примену, дужина 

катетера 25mm, са фиксационим крилцима и ињекционим 

портом, провидном комором за поврат крви, са 2 утиснуте 

контрастне линије -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

500 ком. 

     

 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 19 Филтери HME      

Ставка 1. Филтер HME карактеристика: мртав простор 35-65mm, да 

задржава бактерије и вирусе 99,99%, tidal волумен мин 150 до 

1500 ml, moisture output (mg H₂O/L ваздуха) 30-40, отпор 

(mbar) 0,9-1,1 на 30L/мин, са портом за узорковање, величина 

улаза за конекцију на обе стране 22М/15F -  ОБАВЕЗАН 

УЗОРАК! 

4.000 ком.      

Ставка 2. Филтер  антибактериски -  ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 2.000 ком.      

 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 26 Матријал за MEDRAD пумпу      



Страна 8 од 9 

 

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

 

- на страни 65 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 57 мења се ставка 1 а брише ставка 2, тако да партија 57 сада гласи: 

 

 

- на страни 71 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 86 мења се ставка 1, тако да партија 86 сада гласи: 

 

 

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

Ставка 1. SSS-LP-60-T, линија за пацијента дужине 60“ са Т 

конектором и сламком за „priming“ 
5.000 ком. 

     

Ставка 2. SDS-TRF-CV, сет са два шприца од по 200ml, линијом за 

пацијента од 60“ са Т конектором и сламком за „priming“, два 

трансфер сета са вентилима 

1.000 ком. 

     

 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 57 Игла за портакат      

Ставка 1. Сигурносне “non-coring” закривљене игле са ергоноским 

крилцима и транспарентном базом за приступни порт за 

инфузију (хемотерапију, парентералну исхрану, антибиотску 

терапију, трансфузију и узорковање крви), DEHP/ Latex free, 

са могућношћу употребе током MRI скенирања, игла треба да 

поседује спону за тренутни прекид инфузије, димензије игле: 

19G, 20G i 22G, дужина каниле 15mm, 20mm, 25mm, 32mm i 

38mm 

120 ком.      

 

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 86 Тубус армирани      

Ставка 1. Тубус орални ендотрахеални армирани CH 7,0-9,5 са кафом – 

ОБАВЕЗАН УЗОРАК! 

100 ком.      



Страна 9 од 9 

 

 

- на страни 74 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 108 мења се ставка 1, тако да партија 108 сада гласи: 

 

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

 

 

- мења се рок за подношење понуда, тако да је рок следећи: 

„Рок за подношење понуде је 12.03.2018. године до 10:00 часова. 

Понуда се сматра благовременом ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска коса бб, Београд, пристигла закључно са 12.03.2018. године до 

10:00 часова, без обзира на начин достављања. 

Неблаговременом  ће  се  сматрати  понуда  понуђача  која  није  стигла  у  архиву наручиоца на адреси Бежанијска Коса, Београд закључно са 12.03.2018. године 

до 10:00 часова, без обзира на начин достављања. 

Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,  дана 12.03.2018. године, у 12:00 часова.  на адреси Бежанијска коса бб, 

Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, КБЦ "Бежанијска коса", Београд, 

Бежанијска коса бб, III спрат - Конференцијска сала.“ 

 

 

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/18   

 

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 108 Endobag за лапароскопију      

Ставка 1. Ендоскопска кесица за једнократну употребу за узимање 

узорка дужине не мање од 20,5cm2, промера не мање од 

7,5cmх15cm,  минимална запремина је 200ml 

30 ком.      


