
 

 

 

08/2 број: 404-1-30/20-10 
22.6.2020.године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон 
катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-32, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 19.6.2020. године, заинтересованo лицe се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-
1-110/20-32, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 

 
Питање:  

У партији 3 јавне набавка бр. 404-1-110/20-32 (јавна набавка Балон катетерa за 2020. 
годину) - Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије monorail дизајна (Rx), 
(дијаметра 1.2 mm и мање) (мерења се односе на балон најмањег доступног дијаметра) – у 
прилогу Б - техничкој спецификацији као један од услова тражи се да доступна дужина балона 
буде 20мм или више. 

Како се у клиничкој пракси изузетно ретко користи балон дијаметра < 1.2mm који је дужине 
веће од 15мм, те се у пракси доступност дужине од 20мм за балоне дијаметра < 1.2 mm не сматра 
релевантном предношћу нити неопходним условом, већ је за балоне дијаметра < 1.2 mm клинички 
релевантнија доступност балона краћих димензија, молимо Вас за измену конкурсне 
документације у делу техничка спецификација – прилог Б - за партију 3 подтачка 3, да уместо 
траженог услова максималне доступне дужине балона 20мм или дуже измените на услов: 
максимална дужина балона 15мм или дуже, a како би у складу са чланом 10. Закона о ЈН 
обезбедили што је могуће већу конкуренцију за предметну партију. 
 
 

Одговор:  
Прихвата се захтев заинтересованог лица, те ће сходно наведеном бити извршена 

измена конкурсне документације. 
 
 

 
                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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                               Марија Атанасијевић 
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