
 

 

08/2 број: 404-1-10/17-32 
2.8.2017. 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 1.8.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењима 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 Прилогу Б који се односи на  техничке спецификације за партије 5, 6, 7, 8, 21 и 22 стоји услов да HV 
електрода мора имати најмање 2 дужине преко 60 cm. С обзиром да водећи светски произвођачи у свом 
производном каталогу нуде и краће HV електроде да ли је прихватљива дужина HV електрода од 59 cm? 

Одговор 1: 

Понуда ће се сматрати одговарајућом ако, за партије 5, 6, 7, 8, 21 и 22, буду понуђене HV 

електроде које имају најмање 2 дужине ≥ 58 cm. У том смислу, извршиће се измена техничке 

спецификације. 

Питање 2: 

У Прилогу Б који се односи на техничке спецификације за партије 21 и 22 у којима траже се HV 
електроде активне или пасивне фиксације "single coil" или "dual coil" са заштитом од магнетне резонанце, 
конекције DF-4 и DF-1. С обзиром да већи број произвођача не испуњава услов за HV електроду са 
заштитом од магнетне резонанце за оба горе поменута стандарда, да ли је прихватљиво да услов остане 
исти али за минимум један од стандарда, DF-4 или DF-1? 

Одговор 2: 

Комисија остаје при техничким спецификацијама утврђеним у конкурсној документацији. 
Понуда ће се сматрати одговрајућом ако, за партије 21 и 22, буду понуђене HV електроде које 
имају конекције DF-4 и DF-1, а које ће Купац/Крајњи корисник Фонда за СОВО требовати сходно 
својим потребама, због могућности индикације замене. 

Питање 3: 

У условима за учешће у поступку на страни бр. 6 конкурсне документације у тачки 1.2.4. стоји да се 
за партије 5, 6, 7, 8, 21, и 22 захтева да понуђач има радно ангажоване сертификоване дипломиране 
инжињере обучене за имплантације и праћење болесника са уграђеним кардиовертер дефибрилатором 
тако да најмање један инжењер буде расположив на сваких 100 имплантабилних кардиовертер 
дефибрилатора предвиђених набавком. Имајући у виду да је овакав захтев постојао и када је јавна 
набавка расписивана за период од 1 године, претпостављамо да се захтев односи на број уређаја 
предвиђених за уградњу током једне године. С обзиром да је јавна набавка предвиђена за период од 2 
календарске године, да ли то значи да се бројка од 100 имплантабилних кардиовертер дефибрилатора 
по једном инжињеру односи на период од годину дана? 

Одговор 3: 

Наведени додатни услов који се односи на захтев да понуђач има радно ангажоване 
сертификоване дипломиране инжењере обучене за имплантације и праћење болесника са 
уграђеним кардиовертер дефибрилатором, за партије 5, 6, 7, 8, 21 и 22, обзиром на могућност 
истовремене потребе за инжењерима у различитим центрима у Републици Србији у којима се 
врше уградње ових типова пејсмејкера, тако да најмање један инжењер буде расположив на 
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сваких 100 имплантабилних кардиовертер дефибрилатора предвиђених набавком, односи се на 
цео период трајања оквирног споразума од 2 године, али се број инжињера не односи на укупну 
количину пејсмејкера за период од 2 године, него за период од једне године.  

 

 

Измењена техничка спецификација конкурсне документације за партије 5, 6, 7, 8, 21 и 22 ће 
бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Републички фонд за 
здравствено осигурање. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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