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08/2 број: 404-1-10/17-19 
27.7.2017. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Пејсмејкери, 

електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, 
који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-9, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 24.7.2017. године заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са 
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-
110/17-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

Питање бр. 1:  

У оквиру Упутства понуђачима, страна 21, захтева се између осталог: 

Као доказ техничких карактеристика потребно је доставити каталог произвођача - "да генерација 
пулсних генератора пејсмејкера и имплатабилних дефибрилатора није старија од 10 година, у коме 
тражене карактеристике морају бити обележене". 

С обзиром да се наша понуда односи само на само на уводнике, партија 13, и жице водиче, партија 
18, да ли је довољно доставити каталог за медицинска средства која су предмет понуде, који садржи све 
захтеване карактеристике, односно да ли се захтев "да генерација пулсних генератора пејсмејкера и 
имплатабилних дефибрилатора није старија од 10 година, односи само на понуђаче који нуде пејсмејкере 
и импатабилне дефибрилаторе? 

Одговор 1: 

На страни 4. конкурсне документације, у одељку II – Техничка спецификација, под тачком 9. 
наведено је „Као доказ техничких карактеристика/спецификације потребно је доставити Kаталог 
произвођача - да генерација пулсних генератора пејсмејкера и имплатабилних дефибрилатора 
није старија од 10 година, у коме тражене карактеристике морају бити обележене. Каталог треба да 
садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом. Уколико 
карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом нису наведене у каталогу 
произвођача, потребно је доставити додатни документ – изјаву произвођача или овлашћеног 
представништва, да понуђено добро испуњава све захтеве у погледу техничке спецификације, а 
које нису садржане у достављеном каталогу (за све партије).“. 

Сходно наведеном, каталог произвођача, као доказ тражених техничких 
карактеристика/спецификације, се доставља за сва добра (за све партије) за која се подноси понуда. 

Питање бр. 2: 

У истом делу, страна конкурсне документације, тражи се "Изјава понуђача, дата на сопственом 
обрасцу, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће понуђач за понуђене имплатабилне 
дефибрилаторе, у току календарске године за коју нуди производе, осигурати бесплатне радионице ради 
тренинга и едукације лекара који раде са ICD системима" 

С обзиром да се наша понуда односи само на уводнике, партија 13, и жице водиче, партија 18, да ли 
је неопходно да као понуђач достављамо било какву изјаву у вези са овим критеријумом? 

Одговор бр. 2: 

На страни 4. конкурсне документације, у одељку II – Техничка спецификација, под тачком 11. 
наведено је да је понуђач у обавези да за понуђене имплантабилне дефибрилаторе, у току 
календарске године за коју нуди производе, осигура бесплатне радионице ради тренинга и 
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едукације лекара који раде са ICD системима, за шта се као доказ доставља изјава понуђача, дата 
на сопственом обрасцу, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

Сходно наведеном, изјава понуђача да ће у току календарске године за коју нуди производе, 
осигурати бесплатне радионице ради тренинга и едукације лекара који раде са ICD системима, 
доставља се ако се подноси понуда за имплантабилне дефибрилаторе. 

Питање бр. 3: 

На истој страни конкурсне документације, захтева се и "Доказ да се производи које понуђач нуди, по 
појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске 
земље, као и да на тих 5 европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од 
укупног броја предвиђеног за уградњу" 

Да ли се овај захтев односи на све партије, односно да ли је неопходно достављати овај доказ 
уколико се понуда односи само на партије 13 и 18? 

 Одговор бр. 3: 

На страни 4. конкурсне документације, у одељку II – Техничка спецификација, под тачком 12. 
наведено је да је понуђач дужан да достави доказ да се производи које нуди, по појединачној 
партији, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, 
као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% 
од укупног броја предвиђеног за уградњу. 
 Сходно наведеном, овај доказ се доставља за све партије за које се подноси понуда. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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