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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку 
јавне набавке тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE, број ЈН 404-3110/14-
88 
 
 

Дана 26.09.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке тубуларних графтова за дечију 
кардиохирургију PTFE, број ЈН 404-3-110/14-88, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).  

 
 

Питање:  
Молимо Вас за додатне информације везане за техничку спецификацију ове јавне набавке 

по питању дужине графтова. 
Наиме, техничка спецификација тендерске документације садржи особине графта као што 

су врста материјала, дебљина зидова, пречник, непропустљивости и биокомпатибилности али 
не и дужину графта. Без дужине драфта не можемо ни да проценимо да ли тражени производ 
имамо у понуди, ни да се обавежемо да ћемо у потпуности испунити захтеве наручиоца јер за 
одређене дијаметре поседујемо само одређене дужине. 

Још једна битна ствар коју одређује дужина графта је цена. Дужи графт у производњи 
захтева више материјала што подразумева и већу цену, и за краћи обрнуто. Пошто разлике у 
тим ценама сходно дужини нису заменарљиве, молимо Вас за детаљнију спецификацију како би 
ми могли да Вам тражени производ понудимо по некој разумној цени. 
 

 
Одговор:  
Комисија за јавну набавку Тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE, рб. 404-3-

110/14-88, разматрајући Ваш захтев, констатује да ће извршити измену и допуну конкурсне 
документације. Имајући у виду да из објективних разлога, комисија није у могућности да се 
састане пре среде 01.10.2014. године, накнадно ћете бити обавештени о изменама. 

Сходно томе, рок за достављање понуда заказан за 06.10.2014. године, одлаже се. 
Наручилац ће, након допуне конкурсне документације у делу техничка спецификација, на 
порталу јавних набавки и својој интернет страници (www.rfzo.rs), објавити обавештење о новом 
року за подношење понуда, као и пречишћени текст конкурсне документације.  
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