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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке графтова и
ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је
неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-10, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 10.7.2017. године, након истека радног времена, и 12.7.2017. године, заинтересовано
лице се путем електронске поште обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези
поступка јавне набавке графтова и ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-10, у складу
са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1:
Молимо Комисију да размотри следећу констатацију:
Партија 21. је у основи Партија 18. или 19. увећана за компоненту „Покривени балон
експандирајући стент“.
По процењеним вредностима, мислимо да се направили превид, јер нисте у процењену
цену, за Партије 18. или 19., додали вредност „ Покривеног балон експандирајућег стента“.
Одговор 1:
Комисија прихвата примедбу која се односи на процењену вредност за партију 21 Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за лечење анеуризми врата краћег од 10мм, те
ће сходно томе бити извршена измена прилога А конкурсне документације - Техничка
спецификација, за наведену партију.
Питање 2:
Обзиром да се за сваког, појединачног пацијента:
1. Узимају димензије,
2. Врши производња, специјално за сваког, тог, одређеног пацијента,
3. Као и врши транспорт,
4. И царење,
пре испоруке болници, мишљења смо да је тражени рок, од 3 дана објективно прекратак и
немогућ за испоштовање.
Такође, обзиром да је на прошлом вашем, истом тендеру, рок за испоруку био 5 дана, молимо
вас да размотрите могућност, да и за ову јавну набавку, продужите, тражени рок испоруке, на,
максимално 5 дана?
Одговор 2:
Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена конкурсне
документације у делу који се односи на рок испоруке, тако да исти може износити
максимално 5 дана.
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