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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Имплантати 
за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

  Дана 27.02.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за преломе бутне кости и 
потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање:  
Молимо Вас да преиспитате расподелу предвиђених количина за Партију 5 – Интрамедуларни 
клин за преломе горњег окрајка фемура – Тип 5. 
Сматрамо да је случајно, омашком пропуштено да се у Прилог А Техничка спецификација/Списак 
партија са расподелом по здравственим установама уврсти овај тип имплантата у Клинички центар 
Ниш и да је грешком промењена количина у Општој Болници Бор. 
У обе здравствене установе у 2019. год/ од када је регистрован овај тип производа и уграђује се на 
тржишту Републике Србије/ урађена је едукација и уграђивани имплантати са позитивним 
повратним информацијама у вези квалитета и сервиса. 
Референтна листа КЦ Ниш по ЈН 1.1.18/2019: 

 Уговор бр. 27042/U-2/1 од 09.09.2019. год 
 Уговор бр. 27042/U-2/2 од 31.12.2019. год 
 Уговор бр. 27042/U-2/4 од 14.02.2020. год 

ОБ Бор је по првој верзији у Прилогу А конкурсне документације била сагледана са 10 
имплантаната. Изменом од 21.02.2020. године је избрисана целокупна количина а они поменуту 
методу користе од 2010. године. 
Најљубазније Вас молимо да омогућите ОБ Бор имплементацију савремене методе лечења 
обзиром да њихови хирурзи - ортопеди владају свим потребним знањем и вештинама неопходним 
за ову оперативну технику. 
Референтна листа ОБ Бор по ЈН20/19: 

 Уговор бр. 589 од 26.07.2019. год 
Надамо се да ћете позитивно одговорити на наш захтев, исправити прилог А Техничку 
спецификацију/Списак партија са расподелом по здравственим установама и омогућити нам да и 
на даље успешно сарађујемо са овим здравственим установама. 
 

 

Одговор:  
Количине одређене у Прилогу А – Техничка спецификација/Списак партија са 

расподелом по здравственим установама, су оквирне количине за потребе здравствених 
установа и то за период од 12 (дванаест) месеци. 

Напомињемо, здравствена установа није у обавези да закључи уговор за имплантате 
који су јој опредељени расподелом, уколико иста нема потребу за том врстом имплантата.  
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Са друге стране, уколико се у току реализације оквирног споразума јави потреба 
здравствене установе за неким од имплантата који јој расподелом није опредељен, иста има 
могућност да Наручиоцу упути образложени захтев за сагласност за уговарање траженог 
имплантата. 

Сходно наведеном, захтев заинтересованог лица у делу који се односи на расподелу 
количина по здравственим установама, се не прихвата.  
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