
 

 

08/2 број: 404-1-35/19-44 
27.09.2019. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за 

кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 24.09.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевима за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Питање: Захваљујемо се на одговору од 23.9.2019. где сте нам указали да комисија не може да прихвати 
тражену измену без прецизно описаних параметара техничке спецификације, стога допуњавамо питање 
са прецизном спецификацијом испод. 
 
Партија бр. 23. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 2 

Да ли можете да прихватате измену техничке документације  у  Ставци 1. за стем која гласи: 

 

Стем протезе:  Универзални, цементни без колара                                                                                  

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                            

Конус врата: 12/14 мм  

Завршна обрада:  високополиран 

Материјал: Нерђајући челик                                                                                                                         

ЦЦД угао:135 и више           

Завршна обрада:  високополирани                                                                                                     

Величине: најмање 11 величина                    

 

Наш захтев за измену техничке спецификације односи на број величина тражених стемова да прихватите 

најмање 6, а случају ваше сагласности прилажемо предлог: 

Стем протезе:  Универзални, цементни без колара са централизером                                                                               

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                            

Конус врата: 12/14 мм  

Завршна обрада: високополиран 

Материјал: Нерђајући челик                                                                                                                         

ЦЦД угао: 135 и више           

Завршна обрада:  високополирани                                                                                                     

Величине: најмање 6 величина                    

 

Остале техничке карактеристике остају као у захтеваној конкурсној документацији.  
 
Предложене измене техничких карактеристика омогућиће учешће према постојећој расподели по 
здравственим установама из прилога А конкурсне документације, са којима постоји вишегодишња 
сарадња.  
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Одговор: Комисија је размотрила захтев заинтересованог лица за измену постојећег описа стема 

имплантата у партији 23 и сматра да исти треба усвојити. 

Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације, у делу техничке 

спецификације за партију бр. 23, у ставци 1, тако да гласи: 

 
Стем протезе:  Универзални, цементни без колара са централизером                                                                               

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                            

Конус врата: 12/14 мм  

Завршна обрада: високополиран 

Материјал: Нерђајући челик                                                                                                                         

ЦЦД угао: 135 и више           

Величине: најмање 6 величина                    
 

О изменама конкурсне документације бићете благовремено обавештени путем интернет странице 

Наручиоца и Портала јавних набавки. 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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