
 

 

08/2 број: 404-1-35/19-74 
11.10.2019. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за 
кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 09.10.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Питање: Вашом најновијом изменом за јавну набавку имплантата за кукове и колена бр. 404-1-35/19-
64 од 07.10.2019 године Ви сте и парцијалну протезу Аustin Moore од титанијума у партији 21 која је 
првобитно била стерилна прогласили нестерилном, не знам на основу чијег захтева. У варјанти где тај 
имплант остаје стерилан ми можемо одговорити понуди у супротном нећемо моћи учествовати ни на тој 
партији, јер смо ми регистровали код Агенције стерилан титанијумски имплант и наш добављач из 
XXX неће испоручивати такав имплант у складу са европским директивама. С друге стране оставили сте 
исту процењену вредност по јединици импланта за стерилан титанијумски имплант и за нестерилни 
челични имплант, односно и овом изменом се трудите да нас онемогућите да учествујемо и у овој 
партији. Ми смо титанијумски стерилни Moor продавали по цени од 20.000,00 динара са минималном 
зарадом те Вас молим да коригујете процењену вредност за партију 21 у складу са овим захтевом. 

 

Одговор: За партије 20 - Парцијална ендопротеза кука по типу Austin Moore, тип 1 и 21 - 

Парцијална ендопротеза кука по типу Austin Moore, тип 2, у делу који се односи на техничку 

спецификацију није предвиђено да предметна добра морају да буду стерилно упакована. 

Међутим, наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, за наведене партије, уколико 

понуђач понуди имплант који је стерилно упакован. За обе партије се може понудити стерилан 

имплантат, иако се то у техничкој спецфикацији експлицитно не захтева.  

На основу истраживања тржишта и анализе цена постигнутих у поступцима јавних набавки 

које су спроводиле саме здравствене установе, будући да су то упоредиве тржишне цене, 

дефинисана је цена од 16.000,00 дин без пдв-а при којој Комисија остаје. 

Стога комисија, за партију 21 - Парцијална ендопротеза кука по типу Austin Moore, тип 2, остаје 

при траженој техничкој спецификацији за ту партију. 
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