
 

08/2 број: 404-1-21/15-16 
22.6.2015. године 
 
 
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 18.6.2015. 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. На страни 6. IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA  конкурсне документације, на тачки 10. 
Тражен је узорак за свако понуђено медицинско средство (може да се достави демо 
узорак). Молимо вас да нам дате појашњење да ли је потребно да понуђачи доставе 
тражени узорак и за партију 2 тј. 4 иако достављају узорак за партију 1 тј. 3 у којима се нуди 
исто медицинско средство другачијих величина. 

2. На страни 3. Прилога 1 конкурсне документације - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA, за 
партију 5 и 6 тражено је да се понуђене валвуле са графтом испоручују са пеном/езом. 
Овом приликом тражимо од наручиоца да наведени пен одвоје у засебну партију. Наш 
захтев је оправдан  јер се ради о медицинском средству - пену које немају сви прозвођачи 
валвула у свом производном асортиману а тиме су онемогућени да учествују на партији 
валвула са графтом. Такође, сматрамо да наведени пен није ни у складу са набавком 
имплантационог материјала јер је средство за једнократну употребу па самим тим не може 
бити део исте партије.  

У исто време захтев наручиоца за држачем је другачији јер је сваки држач везан за 
понуђену врсту валвула и апсолутно је оправдан. 

3. Обраћамо вам се са захтевом за измену конкурсне документације 404-1-110/15-21 Набавка 
уградног материјала у кардиохирургији и то за партије 10 „Флексибилни, митрални 
семиригидни и ригидни ринг No 26-36“ и 11 „Флексибилни, митрални семиригидни и 
ригидни ринг No 38-40“. Под појмом „флексибилни ринг“ подразумева се посебно 
медицинско средство, дефинисано засебним техничким карактеристикама, као средство са 
засебним генеричким називом, заштићеним именом и различитом тржишном вредношћу 
производа. Са тим у вези, а у складу са Начелом обезбеђења конкуренције, члан 10. 
Закона о јавним набавкама указујемо на то да је неопходно овакав производ издвојити у 
засебну целину (партију), при чему би се из назива партија 10 и 11 брисала одредница 
„флексибилни“. Посебно скрећемо пажњу на то да поједини понуђачи у својој понуди 
немају „флексибилни ринг“, те да би се издвајањем те врсте производа у засебну партију 
значајно повећала конкурентност у партијама 10 и 11 (као што је на пример учињено у 
партијама 5 и 6 у оквиру исте набавке, раздвајањем валвуле са тубуларним и валвуле са 
валсалва графтом, као два засебна медицинска средства). 

4. Обраћамо вам се са захтевом за измену конкурсне документације 404-1-110/15-21 Набавка 
уградног материјала у кардиохирургији, у делу који се односи на захтеве у вези елемената 
који се достављају уз понуду, ставка 10, страна 6 од 34 конкурсне документације – Узорак 
за свако понуђено медицинско средство, и то за партије 20. Бовини југуларни биолошки 
валвулирани кондуит и 21. Композитни валвулирани кондуит са свињском валвулом. Овде 
се ради о биолошком уградном материјалу за који не постоје демо узорци, с обзиром на то 
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да се ова медицинска средства пакују, транспортују и складиште у специјалним 
контејнерима испуњеним раствором глутаралдехида. Под претпоставком да овакав узорак 
и постоји као “демо”, а с обзиром на начин паковања, немогуће би било квалитативно 
проценити његове техничке карактеристике било где осим у реалним радним условима 
(операциона сала), између осталог имајући у виду и то да је раствор глутарадехида 
цитотоксичан. Достављање правог медицинског средства у функцији узорка у овом случају 
не би имала смисла, утолико што се ради о предметима чија је вредност значајна, не само 
у смислу цене коштања, већ и као предметима које имају употребну вредност, и које би као 
такве свакако требало наменски искористити - уградити. Напомињемо да се ова 
медицинска средства складиште под специјалним температурним режимом, те да би 
њихово евентуално чување у „канцеларијским“ условима зарад испуњења форме, 
неповратно довело до губитка њихове употребљивости. За наведене партије, као 
ексклузивни производи прозвођача XY (не постоји паралела у свету) у понуди су 
медицинска средства: ABC (партија 20) односно DEF (партија 21). Оба производа су већ 
коришћена и на Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ и  на Универзитетској дечјој 
клиници, и у том смислу су већ познати крајњим корисницима.  Имајући у виду све 
претходно наведено, молимо вас да размотрите могућност изузимања услова о 
неопходном достављању узорака за партије 20 и 21, као и у претходним поступцима јавних 
набавки ове врсте које је спроводио РФЗО. 

 
Одговори наручиоца: 

 
1. Уколико заинтересовано лице подноси понуду за партије 1 и 2, односно 3 и 4, довољно 

је да за једну од партија 1 и 2, односно 3 и 4, достави демо узорак. У случају да 
заинтересовано лице подноси понуду за партију 2, односно партију 4, а да при том није 
поднео понуду за партију 1, односно партију 3, у обавези је да достави демо узорак, 
како би испунио захтеве конкурсне документације. 

2. Комисија је након разматрања овог захтева усвојила захтев заинтересованог лица у 
циљу обезбеђивања конкуренције. Из техничке спецификације за партију 5 - Механичка 
аортна валвула са тубуларним графтом и партију 6 - Механичка аортна валвула са 
валсалва графтом, брише се тачка 7 - Да се испоручују са пеном/езом.  

3. Комисија је након разматрања усвојила захтев заинтересованог лица у циљу 
обезбеђивања конкуренције. Партија 10 ће променити назив, тако да гласи: 

Партија 10 - Митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36;  
док се формира нова партија 22– Флексибилни ринг No 26 – 36. Затим, везано за 
партију 11 - Флексиблини, митрални семиригидни и ригидни ринг  No 38 – 40, 
промениће се назив тако да ће партија 11 гласити: Митрални семиригидни и ригидни 
ринг  No 38 – 40. 

4. Комисија ће извршити измену конкурсне документације, на начин да се измени услов из 
дела IV конкурсне документације – техничка спецификација, у тачки 10. где је 
дефинисано да се доставља узорак за свако понуђено медицинско срердство, тако да 
гласи: 

10. Узорак за свако понуђено медицинско средство (може да се достави демо узорак), осим 
за партије 20 - Бовини југуларни биолошки валвулирани кондуит и 21 - Композитни 
валвулирани кондуит са свињском валвулом. 

 
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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