
 

 

 

08/2 број: 404-1-52/20-20 
15.01.2021. године 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за 

кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/20-40, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 12.01.2021. године и дана 13.01.2021. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу 
захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. 
ЈН. 404-1-110/20-40, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

Питање бр. 1: „Користимо прилику да као дистрибутер компаније XXXXXXXX изразимо незадо-

вољство и скренемо пажњу на заступљеност у процентима одређених понуђача. 
Светско тржиште препознаје 4 велика произвођача протеза за артропластику, која деле око 85% 

учешћа на тржишту, највећи проценат који има један од њих је 31%, а међу њима XXXXXXXX као 

представник "велике четворке" није две године присутан на нашем тржишту.  
Пошто је ово друга ЦЈН протеза кука и колена није тешко установити по предходној набавци да 

количине које сте определили нису права слика заступљености реномираних произвођача са 
традицијом и искуством. 

XXXXXXXX као један од глобално водећих, у овој ЦЈН учествује са 14% процената протеза, што је 

свакако мало за једну такву компанију и производе које нуди.  
Стога Вас молимо, да још једном размотрите наш захтев да коригујете однос у процентима у 

овој ЦЈН имплантати за кукове и колена?.” 
 
Питање бр. 2: „Поред већ изнетих запажања у предходном питању које  смо Вам проследили 

12.01.2021. год., желимо да додамо податак да у предходној централној јавној набавци 404-1-110/19-
38 из 2019. године имамо већу процентуалну заступљеност од 2% уградног материјала него што то 
сад имамо овом набавком. 

Стога Вас молимо, да још једном размотрите наш захтев да коригујете количине у овој ЦЈН 
имплантати за кукове и колена.“ 

 

Одговор бр. 1 и 2:  
Имајући у виду да, захтеви заинтересованог лица нису у вези са припремањем понуде, 

Комисија остаје при дефинисаној техничкој спецификацији. 
Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да су количине добара оквирне количине 

за потребе здравствених установа за период од 24 (двадесетчетири) месеца и исте представљају 
минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим установама, у 
складу са њиховим потребама. 

Сходно свему наведеном, неће бити извршена измена конкурсне документације. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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