
 

 

 
08/2 број: 404-1-10/17-27 
1.8.2017. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Пејсмејкери, 

електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, 
који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-9, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 31.7.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са 
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-
110/17-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

Питање бр. 1:  

У техничкој спецификацији “Јавне набавке пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора 
са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију”, број 404-1-110/17-9 
од 20.7.2017. у партији 9, дијагностички Loop Recorder, ставка 4, захтева се: “4. Век батерије ≥ 3 године”, 
тј. 36 месеци. 

За исто медицинско средство је у претходној набавци “Јавна набавка пејсмејкера, електрода и 
имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним материјалом”, број 404-1-110/15-39 од 
14.04.2015. партији 9, дијагностички Loop Recorder, ставка 3, захтевало се:  “3. Век батерије > 15 месеци”. 
Дакле, тражени век трајања је повећан за 240%. 

Апарати нове генерације (као ABC чији је век трајања две године) могу бити уграђени у пацијента 
простим уметањем кроз минималан рез на кожи без додатног хируршког рада, што скраћује опоравак и 
обезбеђује бољи контакт апарата са околним ткивом. 

Молимо Вас за мишљење да ли је могуће понудити и апарате којима је трајање две године? 

Овим смањенем рока трајања батерије обезбедила би се већа конкурентност и једнакост понуђача. 

Одговор 1: 

Комисија ће извршити измену техничке спецификације из тачке 4. партије 9 – Дијагностички 
Loop Recorder, тако да век батерије буде најмање 2 године, уместо 3 године. 

 

 

Измењена техничка спецификација конкурсне документације ће бити објављена на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање. 
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