
 

 

 
08/2 број: 404-1-55/17-15 
21.12.2017. године 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Уводник (сет) за 
стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, број 404-3-110/17-55, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 18.12.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ 
електроде, број 404-3-110/17-55, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  

Молимо вас за додатне информације и појашњење јавне набавке - Уводник (сет) за 

стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде) бр. 404-3-110/17-55 и то: 

Наиме, конкурсном документацијом тражи се: 

                  Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде следећих техничких 

карактеристика: 

1. Компатибилан са свим електродама за антибрадикардну стимулацију или ХВ 

електродама (величина 6,7,8,9 и 10 Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за увођење 

2. Без хемостатске валвуле 

3. Без бочног порта за апликацију контраста и/или аспирацију 

Уводници са валвулом поред веће сигурности и безбедности за пацијента, омогућавају 

лекарима опције у раду, да ли ће користити валвулу или не, обзиром да се једноставним „цепањем” врха 

уводника где се налази и валвула, цепају истовремено и уводник и валвула и функција валвуле је без 

значаја. Тим поступком се добија исти ефекат као и да је коришћен уводник без валвуле. 

Поред предњег, сматрамо да је неопходно да пратећи медицински материјал - уводници који 

се користе за уградњу пејсмејекера буду једнако квалитетни и најсавременије генерације као и 

пејсмеркери који се набављају и уграђују, односно да су не само компатабилни већ да омогућавају 

квалитетан и сигуран рад са високо ризичним пацијентима. 

Оваквом техничком спецификацијом се захтева набавка уводника старије генерације, а 

набављају пејсмејкера најновије генерације што је апсолутно неразумљиво. 

Имајући у виду предње, а посебно чињеницу да не постоји медицинско оправдање за 

некоришћење уводника без валвуле, те да је отворени поступак јавне набавке ових добара обустављен 

јер ни једна понуда није била одговарајућа и исправна, из разлог што ни један од три понуђча који су 

учествовали у отвореном поступку, а позвани су да поднесу понуде у преговарачком поступку, нису 

испунили техничку спецификацију добара, то предлажемо да у циљу добијања исправне и прихватљиве 

понуде у овом поступку и обезбеђења веће конкуренције понуђача, појасните: 

- Да ли је за наручиоца прихватљив уводник без бочног порта и валвуле на крају порта, али 

са валвулом у врху тела уводника? 
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Одговор:  
 
Комисија за предметну јавну набавку је става да није прихватљив уводник који у себи 

садржи валвулу у било ком њеном делу, јер је техничком спецификацијом јасно дефинисано да 
уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде који је предмет ове јавне 
набавке, треба да буде  компатибилан са свим електродама за антибрадикардну стимулацију или 
ХВ електродама (величина 6,7,8, 9 и 10 Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом 
за увођење, без хемостатске валвуле и без бочног порта за апликацију контраста и/или 
аспирацију. 
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