
 

 

08/2 број: 404-1-35/19-53 
02.10.2019. 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 30.09.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом 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: Да ли је прихватљива измена техничке документације у ставци 1. за стем у партијама 12, 17 и 
26 који гласи: 

Стем протезе: Универзални, цементни без колара, стандардни, високог offseta и дугачки       

Облик: полигонални – taper 

Конус врата: 12/14 мм         

Завршна обрада: високо полиран    

Материјал: Легура CoCrMo           

Величине: по 6 величина стандардни и високог offseta, 4 дугачки 

Наиме, кроз вишегодишњу сарадњу са болницама широм Србије, поуздано можемо да тврдимо да су 

како пацијенти, тако и доктори задовољни квалитетом и карактеристикама уградног материјала. 

Наш предлог за измену техничке спецификције, а у случају Ваше сагласности гласи: 

Стем протезе: Универзални, цементни са коларом, дистални централизер 

Облик: полигонални – taper 

Конус врата: 12/14 мм         

Завршна обрада: мат  

Материјал: Легура CoCrMo           

ЦЦД угао: 130 степени 

Величине: најмање 5 величина 

Одговор: Комисија је размотрила захтев заинтересованог лица за измену постојећег описа стема 

имплантата у партијама 12, 17 и 26 и исти не може усвојити. Наиме, предложена промена у 

потпуности би променила карактеристике цементног стема због чега би се број расположивих 

величина смањио на само 5 (пет), што је по мишљењу Комсије неприхватљиво. По основу броја 

величина Комсија за јавну набавку је става да је најмањи број величина за цементне стемове 6 

(шест) и да је мање од тога неприхватљиво. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                       
 

 

 

 

 
59019.88/39 
 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: пuблиc@рfзо.рs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs

