
 
 
 

 

 

08/2 број: 404-1-15/18-8 
15.06.2018. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Валвуле и 
рингови, број јавне набавке 404-1-110/18-15, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 14.06.2018. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке валвула и рингова, број јавне набавке 404-1-
110/18-15, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 

 Питање заинтересованог лица: 

 Молим да се измени спецификација за партију број 3 (Тефлонски PTFE fe lt), ЈН број 
404-1-110/18- 15 (Јавна набавка валвула и рингова) с обзиром на то да се уназад неколико 
година безуспешно понавља партија за тефлонски PTFE felt, на којој се појављују (или не 
појављују) понуђачи који се редовно одбијају на основу тога што се понуђена средства не 
уклапају у техничке карактеристике траженог медицинског средства (примери : ЈН број 404-1-
110/17-54, ЈН 404-1-110/15-21). Резултат свега тога је да здравствене установе немају 
тражено медицинско средство, те нису у стању да изводе процедуре за које су им ова 
средства потребна . 

 Наглашавам да произвођач медицинског средства, које је наведено за партију број 3, 
није присутан на тржишту Р.Србије неколико година уназад с обзиром на то да смо ми били 
дистрибутери произвођача траженог медицинског средства и поуздано знамо да тај 
произвођач не жели више да буде заступљен на тржишту Србије, те Вас стога молимо да 
измените спецификацију и техничку документацију за партију број 3 тако да гласи :  

Васкуларни печеви, од полиестера 

Карактеристике : 

- Да су изграђени од полиестера 

- Димензије 1 х 15 cm 

- Дебљине 0,4 mm 

- Да поседују CE или FDA знак 

 На основу горе наведеног, здравствене установе немају тражено медиинско средство 
те нису у стању да изводе процедуре за које су им ова средства потребна. Изменом техничке 
спецификације ова безизлазна вишегодишња ситуација би се избегла ове године, па би се 
многи пацијенти збринули на најбољи могући начин. 

 
 Одговор наручиоца: 

Не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне документације. 
Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији и условима 
из разлога што је предмет набавке дефинисан на основу потреба здравствених установа, у 
складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15).                                                            
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