
 

 

 
08/2 број: 404-1-35/19-81 
14.10.2019. 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 11.10.2019. 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: У техничкој спецификацији за партију 26, ставка 2 наведено је: 

Биполарна капа и инсерт, унапред састављени: Материјал: CoCrMo (капа) и "higly cross-linked UHMWPE" 

дебљине најмање 5 мм (инсерт) 

Спољашњи дијаметар: 38-56 мм, са повећањем од 1мм  

Димензије: ослањајућа површина пречника 22, 26 и 28 мм, у зависности од величине капе 

 

Да ли је могуће изменити спецификацију тако да гласи: 

Биполарна капа и инсерт, унапред састављени: Материјал: CoCrMo (капа) и "higly cross-linked UHMWPE" 

дебљине најмање 5 мм (инсерт) 

Спољашњи дијаметар: 38-56 мм, са повећањем од 1мм  

Димензије: ослањајућа површина пречника 26 и 28 мм, у зависности од величине капе 

 

С обзиром да је наш произвођач повукао ову величину из производње јер је пракса показала да је 

потражња за њом мала, а тиме бисте омогућили већу конкуренцију за ову партију. 

 

 

Одговор: Комисија за јавну набавку је размотрила и усвојила захтев заинтересованог лица за 

партију 26 - Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 5, а везано за измену 

димензије главе наведене у ставци 2. 

Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације, у делу Прилога А 

конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија са расподелом по 

здравственим установама за партију бр. 26,  тако да уместо: 

Ставка 2: 

Биполарна капа и инсерт, унапред 
састављени: Материјал: CoCrMo (капа) и 
"higly cross-linked UHMWPE" дебљине 
најмање 5 мм (инсерт) 
Спољашњи дијаметар: 38-56 мм, са 
повећањем од 1мм  
Димензије: ослањајућа површина 
пречника 22, 26 и 28 мм, у зависности од 
величине капе 

 
 
 

сада гласи 

Биполарна капа и инсерт, унапред 
састављени: Материјал: CoCrMo (капа) и 
"higly cross-linked UHMWPE" дебљине 
најмање 5 мм (инсерт) 
Спољашњи дијаметар: 38-56 мм, са 
повећањем од 1мм  
Димензије: ослањајућа површина 
пречника 26 и 28 мм, у зависности од 
величине капе 
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Измене конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници Наручиоца. 
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