ЈованаМариновићабр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-54/17-11
15.1.2018. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Валвуле и
рингови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову
имплантацију, број јавне набавке 404-1-110/17-54, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 11.1.2018. године, заинтересованo лице се путем електронске поште обратило
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке валвула и рингова са
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број
јавне набавке 404-1-110/17-54, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање број 1:
У прилогу Б – Техничка спецификација за партију бр. 5 Механичка аортна валвула за
супра-ануларну позицију дефинисано је “да је угао отварања листића валвуле (ин виво) ≥ 85°”.
Карактеристика угла отварања листића валвуле веће или једнаког од 85 степени је специфична
само за једног произвођача. Осим тога угао отварања листића валвуле је један од неколико
параметара који утичу на хемодинамске карактеристике аортне валвуле. У складу са тим, молимо
Вас да карактеристику отварања листића изоставите из техничке спецификације или дефинишете
“да је угао отварања листића валвуле ≥ 80°” како би се омогућило учествовање више од једног
понуђача и понудиле валвуле које имају исте или боље хемодинамске карактеристике, у складу са
чланом 9., чланом 10. и чланом 12. Закона о јавним набавкама.
Одговор број 1:
Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б
конкурсне документације - Техничка спецификација, у делу који се односи на партију 5 Механичка аортна валвула за супра-ануларну позицију.
Питање број 2:
У прилогу Б – Техничка спецификација за партију бр. 11 Биолошка стентирана валвула за
аортну позицију од говеђег перикарда за минимално инвазивни приступ, дефинисано је “да има
стент од титана прекривеног полиестером и свињским перикардом”. Дата техничка спецификација
је карактеристика само једног произвођача. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се техничка
спецификација измени тако да гласи: “да има стент од титана или полимера прекривен
полиестером и свињским или говеђим перикардом”, како би се омогућило учествовање више од
једног понуђача, у складу са чланом 9., чланом 10. и чланом 12. Закона о јавним набавкама?
Одговор број 2:
Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б
конкурсне документације - Техничка спецификација, у делу који се односи на партију 11 Биолошка стентирана валвула за аортну позицију од говеђег перикарда за минимално
инвазивни приступ.

НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити изменe конкурсне документације, као и измењен
Прилог Б - Техничка спецификација, на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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