
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 1 од 2 
 

 
Број: 5/18/2-2922 
Дана: 05.09.2018. 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 81-2018-О-02, 
сачињава 

ИЗМЕНЕ 2 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена верзије од 31.08.2018.)  
 

Назив:  УГРАДНИ ХИРУРШКИ МАТЕРИЈАЛ 

Број јавне набавке: 81-2018-О-02  

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: добра 
 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 48, додају се подаци о: 

- изменама конкурсне документације: " Број и датум измена 2: 5/18/2-2922 од 05.09.2018." 
 
- продужењу рока за подношење понуда: „Рок за подношење понуда: 12.09.2018. до 10,00 
часова  (основна верзија до 04.09.2018; обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда број 5/18/2-2892 од 31.08.2018. године; обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда број 5/18/2-2921 од 05.09.2018. године)“ 
 

             - изменама датума и времена отварања понуда: „Датум и време отварања понуда:    
12.09.2018. до 10,10 часова“. 

 
 
БРОЈ 2 
На страни 4 од 48,  у документу 2 –  Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл.,  у тачки 1.2. после става 1. додају се нови ставови 2. и 3. који гласе: 
 

„Уколико понуђач за партију број 1 – „Клипсеви нересорптивни“, подноси понуду за клипсеве 
који нису компатибилни са апликаторима Aesculap FB242R-FB255R, дужан је да уз понуду 
достави узорке: један апликатор и један клипс, на увид. 
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Трошкове који се односе на узорак сноси понуђач. (цена узорка, транспортни трошкови). 
Узорци које је доставио изабрани понуђач, Наручилац ће задржати током реализације уговора у 
циљу пријемне контроле. Добављачима којима не буде додељен уговор о јавној набавци, узорци 
ће бити враћени након закључења уговора са изабраним понуђачем.“ 
 
 
 
БРОЈ 3 
На страни 16 од 48,  у обрасцу 1 –  Образац понуде,  у партији број 1 мењају се обавезне 
техничке карактеристике и сада гласе: 
 
Обавезне  техничке карактеристике: Klipsevi neresorptivni, titanijumski, srednji. 
 
 Broj klipseva u kertridžu: najmanje 4 komada, najviše 6 komada.  
 
Klipsevi kompatibilni sa aplikatorima Aesculap FB242R-FB255R, koje Naručilac koristi u radu. 
Ponuđač može da dostavi ponudu za klipseve koji nisu kompatibilni sa aplikatorima koje Naručilac već 
poseduje i koristi u radu, pod uslovom da dostavi izjavu da će u slučaju zaključenja ugovora, isporučiti 
bez nadoknade,  dva aplikatora za otvorenu hirurgiju tipa Aesculap FB242R i dva aplikatora za 
otvorenu hirurgiju tipa Aesculap FB255R. 
 
 
У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог, а уколико понуђач за партију број 1 – 
„Клипсеви нересорптивни“, подноси понуду за клипсеве који нису компатибилни са 
апликаторима Aesculap FB242R-FB255R, дужан је да уз понуду достави узорке: један апликатор 
и један клипс, на увид. 
 
 
 
 
 
Комисија за јавну набавку број  81-2018-О-02 
 
 
 
 
 


