
 

 
 

08/2 број: 404-1-14/17-18 
26.5.2017.године 
 
 
  ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 
Каротидни и периферни стентови са пратећим  специфичним потрошним материјалом, који 
је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину, број 404-1-110/17-13, сагласно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 25.5.2017. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидни и периферни стентови са 
пратећим  специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 
2017. годину, број 404-1-110/17-13, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање: Молим да се измени спецификација за партију број 16 - Премонтирани на балон 
покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или 
Dakronom, тако да се прошири спецификација везена за компатибилност жица, како би што већи 
број понуђача могао да учествије у jавној набавци. Сматрамо да тренутна спецификација није у 
складу са Законом о јавним набавкама, Члан 10. који указује на начело обезбеђивања 
конкуренције, при чему се каже: ˝Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је 
могуcће већу конкуренцију.˝ 

Сходно томе, молим да се техничка спецификација измени, тако да гласи:  
 
-Арматура израђена од нерђајућег челика или легуре; 
-Покривени део израђен од PTFE или Dakronа 
-Обавезни дијаметри стента  од 6mm до 10mm и више; 
-Обавезно морају бити понуђене дужине стента од 20mm до 58mm и више; 
-Компатибилност са жицом 0,014 или 0,035 Inc. 
-Да могу безбедно да се користе у магнетном пољу ( MRI-safe). 

 
Одговор: Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б 
конкурсне документације - Техничка спецификација, у партији 16. Премонтирани на балон 
покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени 
PTFE или Dakronom. 
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