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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке графтова и 
ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је 
неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-10, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 17.7.2017. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 

наручиоцу захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке графтова и 

ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан 

за његову имплантацију, број 404-1-110/17-10, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање 1: 

  С обзиром на то да произвођач, чији смо дистрибутери,  следеће године повлачи средство 

које бисмо понудили за ЈН 404-1-110/17-10, да ли ће се понуда узети у обзир уз потврду  

произвођача да се предметно средство повлачи из производње,  односно да ли је могуће да уговор 

важи до престанка производње понуђеног медицинског средства, тј. докле год се добра 

производе? 

Одговор 1: 

  Техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације за предметну 

јавну набавку, дефинисане су количине које ће бити предмет уговора о јавној набавци, а који ће се 

закључити на основу оквирног споразума израђеног у складу са моделом из конкурсне 

документације. 

  Сходно наведеном, наручилац је јасно и прецизно дефинисао количине које ће бити 

предмет уговора у јавној набавци графтова и ендоваскуларних графтова са пратећим 

специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију. 

  У одељку III конкурсне документације – Техничка спецификација, дефинисано је да су 

количине добара наведених у Прилогу А - Техничка спецификација оквирне количине за потребе 

здравствених установа и да исте представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће 

испоручити здравственим установама, у складу са њиховим потребама. 

  Стога, наручилац не може прихватити количине које су мање од количина које су 

предвиђене за оквирни споразум. 

     Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији и условима, 

из разлога што је предмет јавне набавке дефинисан на основу потреба здравствених установа, у 

складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15).    

Питање 2:      

       Да ли је прихватљиво да време испоруке за тражено медицинско средство , за партију 

број 23 ( Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са доступним пратећим екстензијама за 

имплантацију из два дела ), ставка број 2 - наставак, буде 7 недеља с обзиром на то да се 

дистална компонента ради по наруџбини?          
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 Одговор 2: 

  Није прихватљиво да време испоруке за тражено медицинско средство, за партију број 23 

(Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са доступним пратећим екстензијама за имплантацију 

из два дела), ставка број 2 - наставак, буде 7 недеља, обзиром на природу аортних обољења jer 

такo дугачак рок не би био сигуран за пацијенте. 

  Стога комисија остаје при року испоруке дефинисаном у конкурсној документацији. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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