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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 1154 од 25.04.2018.године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку у поступку мале вредности број 1155 од 25.04.2018.године, припремљена
је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1
у поступку јавне набавке мале вредности добра
МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА/РФЗО, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН број 3/2018
I Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, врши измене конкурсне
документације у поступку јавне набавке добра - медицинско-техничка помагала/РФЗО,
по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број
3/2018, због измена техничке спецификације добара која су предмет набавке (допуна
назива траженог добра у партији 10 и брисање појединачних цена без ПДВ-а из колоне
9 обрасца техничке спецификације у свим партијама), као што следи:
1) У Поглављу III - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добра, због измена техничке спецификације добара која су предмет
набавке (допуна назива траженог добра у партији 10 и брисање појединачних цена без
ПДВ-а из колоне 9 обрасца техничке спецификације у свим партијама), мења се
комплетна Табела 3, тако да сада гласи:
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III ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
Медицинско-техничка помагала/РФЗО

PARTIJA

ŠIFRA

NAZIV
POMAGALA

1

2

3

1

100

Disk podloga sa
kesama za
ileostomu

JEDINICA
MERE
7

KOLIČINA

POJEDINAČNA
CENA BEZ
PDV

VREDNOST
BEZ PDV

8

9

10

PODŠIFRA

NAZIV ROBNOG ZNAKA

PROIZVOĐAČ

4

5

6
COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci

komad

1.140

ABENA A/S ili
odgovarajuci

komad

9.000

10010

DISK 40,50,60 MM ALTERNA 5 KOM
LW.FLEX COLOPLAST, 4 KOM KONVEKS.
COLOPLAST ili odgovarajuce
PELENE BAMBO NATURE Junior, 12-25kg,
spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala
textil backsheet (TBS), moć upijanja 900g,
PELENE male - od 11 do 25kg - 1 kom.
Prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja
najmanje 500g, brzina upijanja minimalno
4ml/s; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g.
ili odgovarajuće.

2

102

pelene

10210

PELENE BAMBO NATURE XL , 16-30kg,
spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala
textil backsheet (TBS), moć upijanja 1100g
Prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja
najmanje 500g, brzina upijanja minimalno
4ml/s; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g
,ili odgovarajuće
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PELENE Abri Form XS2 (small) od 15-30 kg,
spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala
textil backsheet (TBS) minimalna moć
upijanja 1600g. Prema MDS 1/93
sertifikatu: moć upijanja najmanje 500g,
brzina upijanja minimalno 4ml/s; ispuštanje
tečnosti maksimalno 2g ili odovarajuće.
PELENE ABRI FORM S (small) od 30 – 40 kg,
spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala
textil backsheet (TBS) minimalna moć
upijanja 2000ml. Prema MDS 1/93
sertifikatu: moć upijanja najmanje 700g,
brzina upijanja minimalno 4ml/s; ispuštanje
tečnosti maksimalno 2g ili odovarajuće.
PELENE DELTA FORM M2 (medium) od 41 70 kg, spoljašnji sloj pelene izrađen od
materijala textil backsheet (TBS)
minimalna moć upijanja 2200ml Prema
MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja
najmanje 900g, brzina upijanja minimalno
4ml/s; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g.
ili odgovarajuće.
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PELENE DELTA FORM L2 (large) preko 70
kg, spoljašnji sloj pelene izrađen od
materijala textil backsheet (TBS)
minimalna moć upijanja 2800ml Prema
MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja
najmanje 1100g, brzina upijanja minimalno
4ml/s, Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g ili
odgovarajuće.

137

Disk podloga sa
kesama za
kolostomu

4

5

3

6

13720

KESA ZA KOLOSTOMU SA SISTEMOM ZA
ZAKLJUČAVANJE, 40,50,60 MM ALTERNA
30 KOM COLOPLAST ili odgovarajuce

139

Disk podloga sa
kesama za
urostomu

13920

KESA ZA UROSTOMU SA SISTEMOM ZA
ZAKLJUCAVANJE, 40,50,60 MM ALTERNA
30 KOM COLOPLAST ili odgovarajuce

141

Krema za negu
stome

14110

KREM BARRIER 60ML 4720 COLO ili
odgovarajuce

142

Pasta za ispune
ožiljnih
neravnina

14210

PASTA COLOPLAST 60G 2650 COLO, PASTA
COLOPLAST STRIP BLISTER A 10 COLOPLAST
ili odgovarajuce

14412

KATETER ŽENSKI 14MM EASI CATH 5374 25
KOM COLO 1 KOM ili odgovarajuce

14510

URINAL SAMOLEPLJIVI 30,35 MM 30 KOM
COLOPLAST ili odgovarajuce

7

144

8

145

Urin kateter za
jednokratnu
upotrebu
Urinarni
kondom sa urin
kesama sa
ispustom

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
ЈН број 3/2018

COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci
COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci
COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci
COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci
COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci
COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci

Страна 5 од 8

komad

6.300

komad

180

komad

15

komad

4

komad

720

komad

180

9

10

11

12

13

14

145

Urinarni
kondom sa urin
kesama sa
ispustom

150

Test trake za
aparat sa
lancetama za
vaðenje krvi

150

Test trake za
aparat sa
lancetama za
vaðenje krvi

150

Test trake za
aparat sa
lancetama za
vaðenje krvi

150

Test trake za
aparat sa
lancetama za
vaðenje krvi

100

Disk podloga sa
kesama za
ileostomu

14520

KESA URIN SECURITY 0,75L 10 KOM
COLOPLAST, STANDARDNA 1,5 L 10 KOM
COLOPLAST ili odgovarajuce

15010

TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA
GLUKOZE U KRVI ZA APARAT: ACCU-CHEK
ACTIVE ROCHE - TRAKA ACCU CHEK ACTIVE
50 KOM ROCHE ili odgovarajuce / ACCUCHEK INSTANT ROCHE - TRAKA ACCU CHEK
INSTANT 50 KOM ROCHE ili odgovarajuce
TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA
GLUKOZE U KRVI ZA APARAT ACCU-CHEK
PERFORMA ROCHE - TRAKA ACCU CHEK
PERFORMA 50 KOM ROCHE ili
odgovarajuce

15010

TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA
GLUKOZE U KRVI ZA APARAT CONTOUR
PLUS Ascensia - TRAKA CONTOUR PLUS 50
KOM Ascensia ili odgovarajuce

15021

LANCETE ZA APARAT CONTOUR PLUS LANCETE MICROLET 25 KOM Ascensia ili
odgovarajuce

10020

KESA ZA ILEOSTOMU SA SISTEMOM ZA
ZAKLUČAVANJE, 40,50,60MM ALTERNA 30
KOM COLOPLAST ili odgovarajuce

15010

COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci

komad

100

ROCHE
DIAGNOSTICS
GMBH ili
odgovarajuci

komad

8.000

ROCHE
DIAGNOSTICS
GMBH ili
odgovarajuci

komad

8.000

Ascensia ili
odgovarajuci

komad

14.000

komad

100

komad

180

Ascensia ili
odgovarajuci
COLOPLAST
A/S DANSKA
ili
odgovarajuci

ОБАВЕЗНО СЕ ПОПУЊАВА ТАБЕЛА ПОСЕБНО ОБЈАВЉЕНА НА ПОРТАЛУ.
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Напомене:
1) Понуђач је дужан да попуни табелу за партије за које доставља понуду. Табела се доставља у штампаној форми као саставни део понуде, коју понуђач
потписује и печатом оверава на свакој страни и на крају на месту предвиђеном за печат и потпис.
2) У колони 5. поред назив робног знака и колони 6. поред назив произвођача, стоје речи “или друге одговарајуће”.
3) Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су утврђена техничким карактеристикама (спецификацијом), уз понуду обавезно
доставља изјаву (заједно са изјавом произвођача, заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за помагало) у којој изјављује да
нуди друга одговарајућа добра која одговарају карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми), а за медицинска помагала у функцији
потрошног материјала који прати опрему која је на коришћењу код пацијената и изјаву (заједно са изјавом произвођача, заступника или представника
произвођача, односно носиоца дозволе за помагало) да нуде потрошни материјал који је компатибилан са опремом датом на коришћење пацијентима, уз
које достављају:
- каталог понуђеног добра одобрен од стране АЛИМС - из кога су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл. или оригинални
произвођачки каталог преведен на српски језик од стране сталног судског тумача који садржи тражене техничке карактеристике добра;
- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке карактеристике и квалитет понуђеног добра;
- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране Агенције за лекове и медицинска средства.
4) Понуђач који доставља понуду за партију 2 - пелене, уз понуду обавезно доставља и следеће:
- Rothwell test (ISO 11948) од независне акредитоване лабораторије понуђено добро;
- MDS тест од независне акредитоване лабораторије за понуђено добро;
- Изјава произвођача да је спољашњи слој пелене израђен од материјала textil backsheet (TBS), осим уколико је у оригиналном произвођачком каталогу
наведено да је спољашњи слој пелене израђен од материјала textil backsheet, у ком случају није потребан овај доказ.
Датум:

М.П.

____________________
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2) Због измена као што је описано у тачки 1), утврђује се нови образац конкурсне
документације: нова Табела 3 - Техничке карактеристике (спецификације) ЈН број 3/2018,
као посебан образац конкурсне документације који се у Excel формату посебно објављује
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
3) Нови образац конкурсне документације: нова Табела 3 - Техничке карактеристике
(спецификације) ЈН број 3/2018, са унетим напред наведеним изменама, представља
саставни део Измена конкурсне документације.
II Измене конкурсне документације са новим обрасцем објављују се на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца Дом здравља Кула.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
1. Јасмина Булатовић _____________________
2. Љубка Будински _______________________
3. Слободанка Јанковић ___________________
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