
 

08/2 број: 404-1-21/15-45 
3.7.2015. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке уградног 
материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број 404-1-110/15-21, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) 
 
 

Дана 1.7.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке уградног 
материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број 404-1-110/15-21, у складу са чланом 63. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15). 

 
Питања заинтересованих лица: 
 

1. На страни 2. Прилога 1. конкурсне документације, документа ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА, у партији бр. 2 тражи се величина валвуле бр. 17. Молим Вас да 
валвулу број 17 одвојите у посебну партију јер се ради о величини коју немају сви 
произвођачи, тј. ту величину поседује само један произвођач. 
Исти критеријум се применио при одвајању Механичке митралне валвуле бр. 35 (Партија 
2), Механичка аортна валвула бр. 28 (Партија 4.) као и митрални семиригидни и ригидни 
ринг 38-40 (Партија 11.) 

2. Молимо Вас да нам одговорите да ли је у партији бр. 9 „Биолошка валвула без стента за 
аортну позицију“ могуће понудити биолошку валвулу без стента за аортну позицију говеђег 
порекла и димензије од 19 мм до 27 мм, с обзиром да тренутни опис партије одговара 
спецификацији коју поседује само један произвођач. 

 
3. Молимо Вас да нам одговорите да ли је у партији бр. 21 „Композитни валвулирани кондуит 

са свињском валвулом“ могуће понудити валвулу са кондуитом направљеним од коњског 
перикарда и димензија од 11 мм до 27 мм с обзиром да тренутни опис партије одговара 
спецификацији коју поседује само један произвођач. 

 

Одговори наручиоца: 
 
1. Комисија је након разматрања усвојила захтев заинтересованог лица у циљу 

обезбеђивања конкуренције. Партија 3 ће променити назив, тако да гласи: 
Партија 3 - Механичка аортна валвула No 19-27;  
док се формира нова партија 25 – Механичка аортна валвула No 17.  

 

2. За партију 9 „Биолошка валвула без стента за аортну позицију“ извршиће се измена 
конкурсне документације, у делу прилога I – техничка спецификација, тако да буде могуће 
понудити биолошку валвулу без стента за аортну позицију направљену од свињског и/или 
говеђег порекла, величине од минимум 21 мм до 25 мм. 

 
3. За партију 21 „Композитни валвулирани дакронски кондуит са свињском валвулом“ 

извршиће се измена конкурсне документације, у делу прилога I – техничка спецификација, 
тако да буде могуће понудити валвулу са кондуитом направљеним од коњског перикарда, 
са пратећом свињском валвулом, димензија од 12 мм до 26 мм.  
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НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измене конкурсне документације и свих прилога, на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Такође, напомињемо да ће, у складу са 
чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) бити 
продужен рок за поношење понуда, о чему ће Наручилац благовремено обавестити сва 
заинтересована лица, у складу са Законом. 
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