
 

 
 

08/2 број: 404-1-8/17-14 
22.5.2017.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон 
катетери за 2017. годину, број 404-1-110/17-12, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 19.5.2017. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу захтевом за 

додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2017. годину, број 404-1-
110/17-12, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 
 
Питање 1: Партија бр.5 – Молимо 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. НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија 
(дијаметра 2,5 mm до 4 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm) 

2. НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија 
(дијаметра 4,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm) 

На овај начин би понуђачи који у својем асортиману производа немају балон катетере дијаметра 
4,5 mm и 5 mm,  ( а који се иначе доста ређе користе од балон катетера дијаметра 2,5 mm до 4 mm) 
могли да учествују на овој партији, чиме би се у знатној мери повећала конкуренција у поступку 
дате јавне 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 1: Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој 
спецификацији за партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 
mm). 
 
Питање 2: У конкурсној документацији не постоји прошлогодишњи образац. Бр. 11- изјава 
произвођача, у који су се уносиле вредности на снову којих је вршено бодовање балон катетера. 
Молим Вас да нас обавестите на који начин да вам доставимо доказе о карактеристикама балон 
катетера које се бодују и да ли је неопходно да исти буду потписани од стране произвођача. 
 
          Одговор 2:   Комисија за предметну јавну набавку ће оцењивати елементе критеријума 
квалитета на основу података добијених из каталога произвођача који садржи 
карактеристике понуђеног добра.  
   

                                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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