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Датум: 24.02.2014. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ИЗМЕНИ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 Овим путем обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је Комисија за јавну набавку 

донела одлуку да се измени конкурсна документација за јавну набавку добара –  лекова са 

листе А, А1 и Д и медицинских помагала која се издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, који је обликован по партијама, у отвореном поступку, број набавке 

ЛЕ-01/2014.  

 

Измене се односе на следеће:  

 

1) На страни 48 у табели ДОДАТНИ УСЛОВИ, под тачком 2 наводи се: 

 

Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и  финансијским капацитетом, односно 

да је у 2013 години остварио укапан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у 

износу  дате понуде; 

Доказ:Завршни рачун за 2013 годину или Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје 

Агенција за привредне регистре. 

 

Овај текст у потпуности остаје исти и додаје се у продужетку: 

 

Напомена:  

За понуђаче који до момента подношења понуда неће имати Завршни рачун за 2013. услов је да 

су у 2012 години остварили укапан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у 

износу  дате понуде. Од тих понуђача који до момента подношења понуда неће имати 

Завршни рачун за 2013. као доказ ћемо прихватити Завршни рачун за 2012, као и копију 

захтева за регистрацију финансијског извештаја који се предаје АПР-у за 2013. 

 

Сходно овоме, мења се и текст на страни 50, и то следећи део: 

 

2. Да располаже неопходним пословним и  финансијским капацитетом, тј да је у 2013 години 

остварио укапан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у износу  дате понуде; 

 

Овај текст се мења и гласи: 

 

2. Да располаже неопходним пословним и  финансијским капацитетом, тј да је у 2013 години 

остварио укапан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у износу  дате понуде; 

(За понуђаче који до момента подношења понуда неће имати Завршни рачун за 2013. услов је 

да су у 2012 години остварили укапан промет добара који су предмет јавне набавке најмање у 

износу  дате понуде.)   

 

 

2) Мења се табела ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ,ПОТРЕБНА КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА, и то у делу који се односи 

на ортопедска помагала, тј. партије 1308 – 1380 

 

На страни 43-46, у тебели техничке спецификације, и то у делу који се односи на 

ортопедска помагала, тј. партије 1308 – 1380, табела ће изгледати овако: 
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Ортопедска помагала         

Пар-
тија 

Назив 
Назив лекова, паковање, 

јачина 
Произвођач Категорија JM Количина 

1308 Endotrahealna kanila metalna 
KANILA METALNA BR 
13.SCHREIBER 

  орт. пом. komad 4 

1309 Endotrahealna kanila metalna 
KANILA METALNA BR12 
SCHREIBER 

  орт. пом. komad 1 

1310 Električni inhalator  sa maskom Električni inhalator  sa maskom   орт. пом. komad 1 

1311 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 40MM   орт. пом. komad 60 

1312 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 45MM   орт. пом. komad 200 

1313 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 80MM   орт. пом. komad 100 

1314 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 38MM   орт. пом. komad 100 

1315 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 70MM   орт. пом. komad 300 

1316 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 45MM   орт. пом. komad 400 

1317 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 57MM   орт. пом. komad 2.000 

1318 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 50MM   орт. пом. komad 2.000 

1319 Disk podloga sa kesama za stomu DISK 60MM   орт. пом. komad 9.000 

1320 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA ILEOSTOMU 57MM   орт. пом. komad 700 

1321 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA ILEOSTOMU 45MM   орт. пом. komad 800 

1322 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA ILEOSTOMU 50MM   орт. пом. komad 1.500 

1323 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA ILEOSTOMU 60MM   орт. пом. komad 6.000 

1324 
Stalni – Foli (Foley) urin kateter sa 
urin kesama sa ispustom - silikon 

Stalni – Foli (Foley) urin kateter 
sa urin kesama sa ispustom - 
silikon 

 орт. пом. komad 1 

1325 Stalni - Foli urin kateter  
Kateter, urinarni, lateks FOLEY 
Pedijatrijski br 8 

 орт. пом. komad 30 

1326 
Stalni – Foli (Foley) urin kateter sa 
urin kesama sa ispustom - plastika 

Stalni – Foli (Foley) urin kateter 
sa urin kesama sa ispustom - 
plastika 

 орт. пом. komad 1 

1327 Pelene 
PELENE ZA INKONTINENCIJU - za 
decu 12-25 kg 

 орт. пом. komad 7.000 

1328 Pelene 
PELENE ZA INKONTINENCIJU - za 
decu preko 16 kg 

 орт. пом. komad 5.000 

1329 Pelene 
PELENE ZA INKONTINENCIJU - za 
odrasle, velicina S 

 орт. пом. komad 1.600 

1330 Pelene 
PELENE ZA INKONTINENCIJU - za 
odrasle, velicina M 

 орт. пом. komad 34.000 

1331 Pelene 
PELENE ZA INKONTINENCIJU - za 
odrasle, velicina L 

 орт. пом. komad 75.000 

1332 

Komplet plastičnih špriceva i igala 
za davanje insulina za jednokratnu 
upotrebu -  
Špric i igla (prema broju dnevnih 
doza insulina) 

Komplet plastičnih špriceva i 
igala za davanje insulina za 
jednokratnu upotrebu -  
Špric i igla (prema broju dnevnih 
doza insulina) 

 орт. пом. komad 1 

1333 

Komplet plastičnih špriceva i igala 
za davanje insulina za jednokratnu 
upotrebu -  
Igle za vađenje insulina iz bočice 

Komplet plastičnih špriceva i 
igala za davanje insulina za 
jednokratnu upotrebu -  
Igle za vađenje insulina iz bočice 

 орт. пом. komad 1 

1334 
Samolepljivi jednodelni komplet 
za ileostomu 

Samolepljivi jednodelni komplet 
za ileostomu 

 орт. пом. komad 1 

1335 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA KOLOSTOMU 40MM   орт. пом. komad 300 

1336 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA KOLOSTOMU 80MM   орт. пом. komad 1 
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1337 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA KOLOSTOMU 45MM   орт. пом. komad 1.000 

1338 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA KOLOSTOMU 70MM   орт. пом. komad 2.000 

1339 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA KOLOSTOMU 57MM   орт. пом. komad 10.000 

1340 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA KOLOSTOMU 50MM   орт. пом. komad 16.000 

1341 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA KOLOSTOMU 60MM   орт. пом. komad 50.000 

1342 
Samolepljivi jednodelni kompletza 
kolostomu 

Samolepljivi jednodelni komplet 
za kolostomu 

 орт. пом. komad 1 

1343 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA UROSTOMU 60MM   орт. пом. komad 400 

1344 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA UROSTOMU 57MM   орт. пом. komad 400 

1345 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA UROSTOMU 38MM   орт. пом. komad 500 

1346 Disk podloga sa kesama za stomu KESA ZA UROSTOMU 45MM   орт. пом. komad 1.200 

1347 
Samolepljivi jednodelni komplet 
za urostomu 

Samolepljivi jednodelni komplet 
za urostomu 

 орт. пом. komad 1 

1348 Krema za negu stome KREM BARRIER 60ML   орт. пом. komad 200 

1349 Krema za negu stome PASTA ADHEZIVNA 30G   орт. пом. komad 10 

1350 Pasta za ispune ožiljnih neravnina PASTA STOMAHESIVE 60G   орт. пом. komad 20 

1351 Pasta za ispune ožiljnih neravnina PASTA COLOPLAST 60G   орт. пом. komad 300 

1352 Pasta za ispune ožiljnih neravnina 
COLOPLAST STRIP BLIS PASTA 
2655 

 орт. пом. komad 5 

1353 
Trbusni elasticni pojas sa otvorom 
za stomu 

STOMA POJAS  орт. пом. komad 3 

1354 
Urin kateter za jedno-kratnu 
upotrebu- PVC 

Urin kateter za jednokratnu 
upotrebu- PVC 

 орт. пом. komad 360 

1355 
Urin kateter za jednokratnu 
upotrebu 

EASICATH Kateter, urin. Lubrif. 
NELATON VEL 8 - zenski 

 орт. пом. komad 565 

1356 
Urin kateter za jednokratnu 
upotrebu 

EASICATH Kateter, urin. Lubrif. 
NELATON VEL 10 - zenski 

 орт. пом. komad 560 

1357 
Urin kateter za jednokratnu 
upotrebu 

EASICATHKateter, urin., lubrif. 
NELATON VEL 10 - muski 

 орт. пом. komad 1.200 

1358 
Urinarni kondom sa urin kesama 
sa ispustom 

URINAL/URITRAKA 30MM   орт. пом. komad 570 

1359 
Urinarni kondom sa urin kesama 
sa ispustom 

KESA URIN STANDARDNA 1,5L   орт. пом. komad 190 

1360 Igle za pen špric IGLA 0,25X5мм 31G   орт. пом. komad 56.500 

1361 Igle za pen špric IGLA  0,25X6мм 31G   орт. пом. komad 130.070 

1362 Igle za pen špric IGLA 0,3X8мм 30G   орт. пом. komad 80.000 

1363 
Urin test traka za okularno 
očitavanje šećera i acetona u 
urinu 

TRAKA GLU/KETO URISKAN   орт. пом. komad 3.850 

1364 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - trake 

Test trake za aparat - Accu chek 
active 

 орт. пом. komad 170.000 

1365 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - trake 

Test trake za aparat - Accu chek 
performa 

 орт. пом. komad 40.000 

1366 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - trake 

Test trake za aparat - Accu chek 
go 

 орт. пом. komad 300 

1367 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - trake 

Test trake za aparat - Contour 
TS 

 орт. пом. komad 10.000 

1368 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - trake 

Test trake za aparat - Gluco sure 
plus 

 орт. пом. komad 6.500 

1369 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - lancete 

Lancete za aparat - Accu chek 
performa 

 орт. пом. komad 25.500 

1370 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - lancete 

Lancete za aparat - Accu chek 
active 

 орт. пом. komad 110.000 

1371 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - lancete 

Lancete za aparat - Contour TS  орт. пом. komad 7.200 
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1372 
Test trake za aparat (sa ili bez 
lanceta) - lancete 

Lancete za aparat - Gluco sure 
plus 

 орт. пом. komad 5.000 

1373 
Potrošni materijal za spoljnu 
portabilnu insulinsku pumpu 

PARADIGM QUICK SET KATETER 
1 KOM  MEDITRONIC 

 орт. пом. komad 240 

1374 
Potrošni materijal za spoljnu 
portabilnu insulinsku pumpu 

MINIMED QUICK SET SOFT 
TEFLON KATETER 6/1 1 KOM 

 орт. пом. komad 120 

1375 
Potrošni materijal za spoljnu 
portabilnu insulinsku pumpu 

PARADIGM INSULINSKI 
REZERVOAR 3ML 1 KOM  
MEDITRONIC 

 орт. пом. komad 240 

1376 
Potrošni materijal za spoljnu 
portabilnu insulinsku pumpu 

MINIMED INSULINSKI 
REZERVOAR 3ML 1 KOM 

 орт. пом. komad 120 

1377 Endotrahealna kanila plastična Endotrahealna kanila plastična  орт. пом. komad 4 

1378 Silikonski upijajuci flaster Silikonski upijajuci flaster  орт. пом. komad 1 

1379 Elektricni inhalator sa maskom Elektricni inhalator sa maskom  орт. пом. komad 1 

1380 
Maska za elektricni inhalator - 
plasticna 

Maska za elektricni inhalator - 
plasticna 

 орт. пом. komad 1 

 

 

Измењена верзија конкурсне документације биће објављена на сајту Апотеке Зајечар и 

Порталу јавних набавки дана 24.02.2014. 

 

 

 

 

        Комисија за јавне набавке 
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