
 

Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-23/15-12 
31.3.2015. године 

 
  

 
 

Предмет: Додатнe информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Каротидних и периферних стентова за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-30 

 

 Дана 30.3.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2015. годину, 
бр.јн. 404-1-110/15-30, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12 и 14/15). 

 

Питање заинтересованог лица гласи:  

 

Питање бр. 1 : ПАРТИЈА 8 

Да ли ће се прихватити понуда уводника дужине 75 cm и 85 cm (тражена дужина 75 cm до 90 cm и 
више) компатибилан са жицом 0.038 inch ( тражено 0.035 inch)? 

Одговор:  Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације, за 
партију 8 понуђене дужине уводника до 90 cm и више који су компатибилни са жицом 0.035 
inch.  
  

Питање бр. 2 : ПАРТИЈА 10: 

Да ли ће се прихватити понуда периферног стента премонтираног на балон, тражених 
карактеристика и димензија: дијаметра 3-8 mmи дужине 12-30 mm (уместо тражених: дијаметра 6-
10 mmи дужине 20-40 mm)? 

Одговор:  Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације за 
партију 10, неопходни су већи дијаметри и дужи стентови, а како је и наглашено у техничкој 
спецификацији.  
 

  

Питање бр. 3 : ПАРТИЈА 12  

Да ли ће се прихватити понуда реналног стента премонтираног на балон тражених карактеристика 
и дужина: 12, 16, 20, 24 и 30 mm (уместо тражене дужине 12-18 mm)? 
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Одговор:  Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације за 
партију 12. Тражен је неопходан и најчешћи опсег дужина стента. Стентови веће дужине од 
18 mm немају практичну примену у интервенцијама на реналној артерији.   
  

Питање бр. 4 : ПАРТИЈА 15 

Питање број 1: Да ли ће се прихватити понуда стента дијаметра 6-10 mm (уместо тражених 6-14 
mm). 

Одговор : Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације за 
партију 15 из разлога што је неопходан већи опсег дужина стента. 

Питање број 2: С обзиром на то да мали број произвођача има у својој понуди тражени покривени 
стент, и да  још мањи број покривених стентова има Решење Агенције за лекове и медицинска 
средства Србије, а у смислу обезбеђивања конкурентности, да ли ће понуда бити прихваћена и 
уколико се не достави тражена клиничка студија? 

Одговор:  Тражени научни рад је по ставу комисије одговарајући показатељ квалитета 
неопходан за квалитетно лечење осигураника РФЗО-а.  

Сходно наведеном Наручилац остаје при одредбама у конкурсној документацији. 
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