
 

 

 
08/2 број: 404-1-35/19-32 
20.09.2019. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за 
кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 18.09.2019. и 19.09.2019. године, заинтересовано лице се обратило Харучиоцу захтевима за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-
110/19-38, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

 
 

Питање бр. 1: Молимо Вас да за предмет јавне набавке бр. 404-1-110/19-38 од 09.2019.год преиспитате 

процењену вредност за партију 5. Безцементне протезе кука, тип 5.  

Процењењена вредност ове партије без ПДВ-а је 19.285.000,00 за укупну количину од 133 ком што значи 

да је планирана јединична цена протезе 145.000,00 дин без пдв-а. 

Према обавештењу РЗЗО о ценама имплантата за кукове 08 бр.404-826/10-4 од 08.03.2011.године 

максимална цена Безцементне протезе кука хидрокси апатит је 159.600,00 дин. Та цена је присутна на 

тржишту од 2011.године до 2019.год и није се мењала за овај тип протезе. 

Биоактивни нанос је и НА/ хидрокси апатит  са планираном јединичном ценом од 159.600,00 дин а не 

145.000,00 дин  

Из тог разлога сматрамо да се направљен превид и молимо Вас да промените јединичну и процењену 

вредност партије 5 тип 5. 

 

Одговор бр. 1: У фази припреме поступка јавне набаваке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 

404-1-110/19-38, спроведена је детаљна анализа цена имплантата постигнутих у поступцима јавних 

набавки током 2018. и 2019. године. На основу тих параметара, процењене су јединичне цене по 

партији, као и укупна процењена вредност јавне набавке.  

Уговорена цена бесцементних имплантата кука са хидроксиапатитом, у спроведеним поступцима 

јавних набавки током 2018. и 2019. године, најчешће је износила 145.000,00. То значи понуђене су и 

продаване као и бесцементни имплантати без биоактивних ХА/ТЦП наноса.  

Изузетак од овога догодио се само у два случаја. Први случај је набавка Бесцементне ендоптезе 

кука са двоструком мобилношћу, која се на нашем тржишту појавила 2018. године и у свим 

досадашњим поступцима јавних набавки које су спроводиле здравствене установе остварила 

цену од 159.600,00 рсд. Други случај је набавка Бесцементне ендопротезе кука, које није било на 

нашем тржишту у 2018. години, а која се појавила у 2019. години и која је уговорена у малим 

количинама у поступцима јавних набавки спроведеним од стране Опште болнице Алексинац и 

Опште болнице Лесковац за 159.600,00 рсд. 

Сходно наведеном, Комисија је на основу анализе наведених чињеница утврдила да нема основа 

да се вредност за партију 5 процени на 159.600,00 дин без пдв-а, те остаје остаје при утврђеној 

процењеној цени за наведену партију. 
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Питање бр. 2: да ли је прихватљиво за партију бр. 13. Хибридна ендопротеза кука, тип 5 и за партију 18. 

Цементна ендопротеза кука, тип 5 понудити главу протезе од нерђајућег челика са истим бројем дужина 

и конусом ради повећаног степена компатибилности. 

 

Одговор бр. 2: Након разматрања техничких спецификација имплантата обликованих у партијама 

13 и 18, Комисија је установила да је то прихватљиво. Материјал од кога би требало да буду 

израђени стемови у тим партијама дефинисан је као челик, што је материјал компатибилан са 

челичном главом. 

Сходно наведеном биће извршена измена конкурсне документације у делу техничке 

спецификације за партије 13 и 18, тако да у ставци 1, материјал од кога је начињен стем стоји: 

кобалт хром или челик. 

 

 

Питање бр. 3: Приликом измене конкурсне документације од 17.09.2019. год. тј. прилога Б –Образац 

понуде, приметили смо да није усклађена  количина са прилогом А Техничка спецификација за партију 

бр. 5 Бесцементна ендопротеза кука, тип 5, вероватно је дошло до привида и техничке грешке, па се у 

обрасцу Б (колона VI) – не приказује укупна количина, па Вас молимо за корекцију прилога Б. 

Одговор бр. 3: Услед техничке грешке у прилогу Б конкурсне документације – Образац понуде, за 
партију 5 је наведена количина од 26 ком, уместо 159 ком. Иста ће бити коригована и усклађена са 
Прилогом А – Техничка спецификација/Списак партија са расподелом по здравственим 
установама. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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