
 

 
 

08/2 број: 404-1-14/17-23 
29.5.2017.године 
 
 
  ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 
Каротидни и периферни стентови са пратећим  специфичним потрошним материјалом, који 
је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину, број 404-1-110/17-13, сагласно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 26.5.2017. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидни и периферни стентови са 
пратећим  специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 
2017. годину, број 404-1-110/17-13, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање: Молим да се измени спецификација за партију број 16 - Премонтирани на балон 
покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или 
Дакроном, у делу који се односи на услов да је понуђач дужан да достави најмање један 
публикован научни рад који се односи на понуђено медицинско средство објављен у часопису који 
је у години објављивања био листиран у Current Contents / SCI референтној бази података, са 
позитивним резултатима који се односе на појаву клинички релевантних догађаја. Сматрамо да 
недовољан број понуђача има регистровано медицинско средство које поседује такву врсту 
публикованог научног рада, а како би што већи број понуђача могао да учествије у јавној набавци, 
и како би био испоштован Закон о јавним набавкама, члан 10. који указује на начело обезбеђивања 
конкуренције, при чему се каже:  
˝Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогуcћи што је могуће веcћу конкуренцију.˝ 
Сходно томе, захтевамо да се спецификација измени, тако да за партију 16 није услов поседовање 
публикованог научног рада за понуђењо медициниско средство. 
 

Одговор: Не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне 
документације. Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој 
спецификацији и условима из разлога што је предмет набавке дефинисан на основу потреба 
здравствених установа, у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).                                                            
 
                                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

57017.48/63 
 

 

 

ЈованаМариновићабр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs

