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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке уградног 
материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број 404-1-110/15-21, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) 
 
 

Дана 24.6.2015. године, заинтересованa лицa су се путем електронске поште обратила 
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке уградног 
материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број 404-1-110/15-21, у складу са чланом 63. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15). 

 
Питања заинтересованих лица: 

 
1. Обраћамо вам се са захтевом додатним поојашњењем у поступку 404-1-110/15-21 Набавка 

уградног материјала у кардиохирургији и то за партију 21. Композитни валвулирани кондуит 
са свињском валвулом. У прилогу 1, страна 6  конкурсне документације, у техничким 
спецификацијама за партију 21 наводи се „пречник од 11 - 27мм“. Имајући у виду и то да 
поједини произвођачи у понуди имају величине изражене у парним бројевима, молимо за 
додатно објашњење у вези са одређивањем траженог опсега величина. Наиме, у понуди за 
ову партију имамо бројеве валвула у распону од 12-26 (парни бројеви), са размаком од 
2мм између суседних величина валвуле, тако да је једном величином валвуле покривен 
интервал од +/-1мм. Тако нпр. валвула бр 12 покрива интервал од 11 до 13мм, валвула бр 
14 интервал од 13 до 15мм итд, чиме имамо покривене све пречнике од 11 до 27мм т.ј. 
опсег који одговара величинама анулуса од неонаталних до адултних пацијената, а тиме и 
„пречник од 11 – 27мм“ задат постојећом документацијом. Молимо Вас да потврдите да ли 
је прихватљиво понудити овакав производ у овој партији. 

2. С обзиром на то да смо свесни проблема набавке дечијих графтова, молимо да ставке у 
партији 15 раздвојите као посебне партије, како би што већи број понуђача могао да 
одговори захтевима из техничке спецификације. 

3. Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуде печеви од плетеног (knitted) 
дакрона уместо тражених од тканог дакрона? 

4. Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуде печеви дебљине 0.4 мм 
уместо тражене дебљине од 0.5-0.6 мм? 

5. Везано за горе поменуту јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији број  404-1-
110/15-21, молим за додатно појашњење да ли је прихватљиво тражене научне радове 
(Прилог IV, тачка 9) доставити на CD-у с обзиром на обимност документа. 

 
Одговори наручиоца: 

 
1. Комисија је након разматрања овог захтева усвојила захтев заинтересованог лица у циљу 

обезбеђивања веће конкуренције. Мења се тачка 1. техничке спецификације за партију 21 - 
Композитни валвулирани кондуит са свињском валвулом, тако да гласи: 

„ПАРТИЈА 21 - Композитни валвулирани дакронски кондуит са свињском валвулом 
 Пречник од 12 - 26 мм, 
 За апликацију на место субпулмоналне коморе, 
 Да поседује CE и/или FDA сертификат.“ 
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2. Комисија је након разматрања остала при захтевима за партију 15 - Тубуларни графтови за 

дечију кардиохирургију PTFE ширине од 3,5 - 22 мм, без ојачања. Наиме, став комисије је 
да је свака од 9 тражених величина тубуларних графтова из партије 15 обавезна, односно 
да набављање само неких од свих тражених величина не обезбеђује установама 
неопходан материјал за рад. 

3. Комисија је након разматрања изменила захтев техничке спецификације за партију 16 - 
Дакронски patch за реконструкцију, тако да исти може бити израђен од тканог или плетеног 
дакрона, односно понуда ће бити одговарајућа уколико се понуди дакронски patch од тканог 
и плетеног дакрона, затим дакронски patch од тканог дакрона или дакронски patch од 
плетеног дакрона. Измениће се тачка 1. техничке спецификације за партију 15, тако да 
гласи:  

„Да су израђени од тканог и/или плетеног дакрона,“. 

4. Комисија је након разматрања изменила овај захтев за партију 16 - Дакронски patch за 
реконструкцију, тако да исти може бити дебљине 0,4 мм, 0,5 мм и 0,6 мм. Измениће се 
тачка 2. техничке спецификације за партију 15, тако да гласи:  

„Дебљина 0,4-0,6 мм,“. 

5. Понуђач публиковани научни рад може доставити у електронском облику, због обимности 
траженог документа. 

 

 
НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измене конкурсне документације и пречишћени текст 
конкурсне документације и свих прилога, на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници. 
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