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08/2 број: 404-1-27/15-21 
24.04.2015. године 
 
Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала – бр.ЈН:404-1-
110/15-40, сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 14/15) 
           
 У циљу достављања одговарајуће, одн. прихватљиве понуде у смислу Закона о 
јавним набавкама, обавештавамо Вас о следећем: 
 
 1. У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, под тачком 10 је 
наведено да је за партије 18, 19, 20, 21 и 22 потребно доставити Упутство за употребу. 
Даље, наведено је да уколико Упутством за употребу није предвиђена употреба балон 
катетера, понуђач је у обавези да достави изјаву којом то и потврђује. 
 
 Наручилац је у конкретном случају мислио на изјаву понуђача. 
 
 2. У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, под тачком 11 је 
наведено да понуђено добро мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од 
дана испоруке.  
 
 Наведени услов/тачка се доказује изјавом понуђача. 
 
 3. У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, под тачком 12 је 
наведено да је понуђач у обавези да поштује техничке стандарде приступачности особа са 
инвалидитетом. 
 
 За наведени услов понуђач није у обавези да доставља изјаву. 
 
 4. У прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка спецификација/списак 
партија грешком је само код партије 1 - Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) 
графтови промера 24 и 22 мм , као последњи став, наведено да понуђено медицинско 
средство мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
 Наиме, наведени услов и даље остаје за све партије, али као тако дефинисан 
наведен је у делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, тачка 11. 
 
  Истичемо, да ће Наручилац пречишћену верзију конкурсне докуметације 
(Прилог бр. 2 – Техничка спецификација/списак партија), објавити на Порталу јавних 
набавки и својој интернет страници. 
 
  
 С поштовањем, 
 
 
 

 Комисија за јавну набавку 
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