
 

 

08/2 број: 404-1-35/19-37 
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 19.09.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу 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 уважите наше захтеве о промени спецификације у вези партије бр.15. 

Цементна ендопротеза кука, тип 2.  

Спецификација партије бр. 15 подељена је у 3 ставке техничких детаља ендопротезе за коју 

оправдано сумњамо да је предходни понуђач изгубио интересовање (капацитете) за ту врсту хирургије, а 

наша кућа која се бави испоруком цементних ендопротеза кука произвођача XXX од 2012. године, жели 

да настави испоруке болничким центрима у обиму који предвиђа ова јавна набавка за партију бр. 15. 

Ове године смо испоручивали по уговору у више од осам болница у Србији, а техничком 

документацијом у прилогу желимо равноправнију ситуацију на централном тендеру као представници 

највећег европског произвођача ендопротеза XXX.  

Доктори су стручне обуке завршили у еминентним центрима за едукације у Европи, а наше 

сазнање кроз дугогодишње искуство са болницама да су пацијенти и доктори задовољни квалитетом 

уградног материјала. 

Предлог за измену: 

Партија 15. Цементна протеза кука тип 2 

Ставка 1. 

Стем протезе: Универзални цементни стем без колара са централизером. 

Завршна обрада : високо полирана 

Материјал: нерђајући челик 

Величине: Минимално 6 величина 

Ставка 2: 

Ацетабулум: Цементна ацетабуларна капа са и без антилуксационог улошка од високомолекуларног 

полиетилена    

Величине: Од 40 - 58мм спољашњег и 28мм, 32мм и 36мм унутрашњег дијаметра 

Ставка 3: 

Глава : најмање 6 (шест) дужина за све димензије 

Пречник : 36мм, 32мм и 28мм 

 

Одговор бр. 1: Комисија нема сазнања да је било који понуђач на нашем тржишту изгубио 

интересовање за даљи рад. Имплантат описан техничким спецификацијама у партији 15. годинама 

је, па и тренутно, у употреби у бројним установама. По свом дизајну веома је специфичан јер, 

између осталог, има анатомске – за леви и десни фемур, а не универзалне стемове, по чему је у 

овом тренутку јединствен на нашем тржишту. Стога Комисија нема основа да из тих разлога мања 

техничку спецификацију. 
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Сa друге стране, Комсија уважава остале аргументе из Вашег дописа и исте ће размотрити на 

следећем састанку. О изменама конкурсне документације бићете благовремено обавештени путем 

интернет странице Наручиоца и Портала јавних набавки. 

 

Питање бр. 2: Молимо Вас за додатно појашњење - измену  конкурсне документације у ЈН 404-1-110/19-

38,  у складу са чланом 63, став 2. ЗЈН. 

Партија 23. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 2 

Да ли можете да прихватате измену техничке документације у  Ставци 1. за 

Стем протезе: Универзални, цементни без колара, са централизером  

Величине: Минимално 6    

Остале техничке карактеристике остају као у захтеваној конкурсној документацији.  

Предложене измене техничких карактеристика омогућиће учешће према постојећој расподели по 
здравственим установама из прилога А конкурсне документације, са којима постоји вишегодишња 
сарадња.  
 

Одговор бр. 2: Опис стема протезе у партији 23. наведеном у Прилогу А конкурсне документације 

Техничка спецификација/Списак партија са расподелом по здравственим установама сачињен је 

тако да гласи: 

Стем протезе: универзални, цементни без колара 

Облик: Зашиљн – клинаст, („тапер“) 

Конус врата: 12/14 

Завршна обрада: високо полирана 

Материјал: Нерђајући челик 

ЦЦД угао: 135 

Величине: најмање 11. 

 

Комисија је размотрила захтев заинтересованог лица за измену постојећег описа стема 

имплантата и установила да се у њему не налази велики број датих параметара, као што су облик 

стема, конус врата, завршна обрада, материјал од кога је израђен и ЦЦД угао. Сви они неопходни 

су да би се стем прецизно описао и примењени су у осталим партијама, било да се ради о 

цементним или бесцементним стемовима. 

Стога Комисија не може да прихвати тражену измену без описа осталих параметара техничке 

спецификације, јер понуђени нису довољни да се у целини опише имплантат. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

59019.88/21 
 


