
 

 
 

08/2 број: 404-1-9/16-15 
11. 4.2016.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон 
катетери за 2016. годину, број 404-1-110/16-9, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 08.4.2016. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу са захтевом за 

додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2016. годину, број 404-1-
110/16-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 
 
Питање 1: Партија бр. 1 – У случају да понуђач у партији нуди два различита производа са 
различитим бројем бодова за квалитет, молим Вас да нам објасните на који начин ће бодовање 
квалитета бити извршено и да ли је потребно да понуђач наведе колики је проценат учешћа у 
понуди сваког од понуђених производа? 
 
Одговор 1: Упутство на који начин ће се вредновати критеријум квалитет уколико се једном 
понудом понуди више различитих производа биће појашњено посебном тачком у конкурсној 
документацији. Сходно наведеном извршиће се измена конкурсне документације у том делу. 
 
 
Питање 2: Партија бр. 5 – Moлимо Вас да извршите измену конкурсне документације у вези са 
партијом бр. 5 на тај начин што ћете од поменуте партије направити две нове које би гласиле: 

1. NEKOMPLIJANTNI balon kateteri za POSTILATACIJU koronarnih arterija (dijametra 2,5 mm 
do 4 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) 
2. NEKOMPLIJANTNI balon kateteri za POSTILATACIJU koronarnih arterija (dijametra 4,5 mm 
do 5 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) 

На овај начин би понуђачи који у својем асортиману производа немају балон катетере дијаметара 
4,5 mm и 5 mm, (а који се иначе доста ређе користе од балон катетера дијаметара од 2,5 mm do 4 
mm) могли да учествују на овој партији, чиме би се у знатној мери повећала конкуренција у 
поступку дате набавке у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама. Оваква измена не би 
имала негативан утицај на рад Ангиосала Србије, а истом би се створили услови за уштедом у 
буџету, јер би се повећала конкуренција. 
 
Одговор 2: Стручни део комисије је формирао партију бр. 5 -  у складу са својим потребама, а 
имајући у виду да ову специфичну групу балона не треба делити по димензијама јер је од изузетне 
важности да се инсистира на идентичном квалитету балона свих димензија, јер се код пацијената 
скоро увек користе по два или три балона различитих дијаметара из ове групе, ради постизања 
најоптималније дилатације крвног суда. Сходно наведеном не прихвата се предлог 
заинтересованог лица за измену конкурсне документације.         

Питање 3: У случају заједничке понуде – Да ли је могуће да се споразумом понуђача одреди да ће  
носилац посла испоручити и исфактурисати комплетну количину добара наручиоцу? 
 
Одговор 3: Чланом 81. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) дефинисан је начин подношења заједничке понуде. 
Ставом 4.  истог члана утврђено је да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке , а који 
поред осталог садржи и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Сходно томе регулисањe односа понуђача из групе понуђача је на самим понуђачима, при чему су 
исти дужни да воде рачуна да не угрожавају своје обавезе према купцима. 
 
 
     

                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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