
 

 

 

 
08/2 број: 404-1-30/20-27 
3.7.2020.године 
 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон 
катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-32, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 

  Дана 1.7.2020. године и 2.7.2020. године, заинтересована лица су се обратила 
наручиоцу захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 
2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-32, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр. 1:  

 
У партији 15 јавне набавке бр. 404-1-110/20-32 (јавна набавка Балон катетерa за 2020. 

годину) – Коронарни балон катетери обложени леком – у прилогу Б - техничкој спецификацији као 
један од услова тражи се да минимална доступна дужина балона буде 10мм или мање. 
 

Како се у клиничкој пракси, а где су индиковани коронарни балони обложени леком, 
изузетно ретко користи балон дужине краће од 15мм, те се у пракси доступност дужине од 10мм за 
балоне обложене леком не сматра релевантном предношћу нити неопходним условом, молимо 
Вас за измену конкурсне документације у делу техничка спецификација – прилог Б - за партију 15 
подтачка 3, да уместо траженог услова минималне доступне дужине балона 10мм или краће 
измените на услов: минимална дужина балона 15мм или краће, a како би у складу са чланом 10. 
Закона о ЈН обезбедили што је могуће већу конкуренцију за предметну партију. 

 
Одговор бр. 1:  
Прихвата се захтев заинтересованог лица и биће извршена измена конкурсне 

документације Прилога Б-техничка спецификација за партију 15. 

 
Питање бр. 2: 

 
У партији 12 јавне набавке бр. 404-1-110/20-32 (јавна набавка Балон катетерa за 2020. 

годину) – Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне 
оклузије (ЦТО) – у прилогу Б - техничкој спецификацији као један од услова тражи се врх катетера 
до 1,3 FRENCH-a 

С обзиром да неки произвођачи изражавају тражену техничку карактеристику у FRENCH-
има, а неки у INCH-има, а конверзијом 1,3 FRENCH-a се добија вредност од 0,02 INCH-a да ли ће 
се прихватити да производ испуњава тражени услов уколико му је врх катетера до 0,02 INCH-a? 
Уколико да, молимо Вас за измену конкурсне документације у прилогу Б, техничке карактеристике 
партија 12, подтачка 3, да је тражени врх катетeра до 1,3 FRENCH-a (0,02 inch-a) 

 
Одговор бр. 2:  
Комисија за јавну набавку ће прихватити конверзију из FRENCH-a у INCH-е. 
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        Питање бр. 3: 
Да ли је потребно доставити једну публиковану студију у Current Contentu за партију 21?  

 
Наиме, у измењењој пречишћеној конкурсној документацији на страни 4 је наведено да је 

понуђач дужан да достави публиковану студију за партије 15, 16, 19, 20 и 23 што такође стоји у 
Прилогу Б. Међутим, на страни 27 исте конкурсне документације стоји да је студија неопходна за 
партије 15, 16, 20 и 21. Молим за појашњење. 
 
  Одговор бр. 3: 

За партију 21, није потребно доставити студију у Current Contentu. 
Наручилац ће извршити измену конурсне документације у вези са наведеним 

захтевом. 
 
Питање бр. 4: 

Увидом у конкурсну документацију за предметну јавну набавку, установили смо могућу 
грешку у конкурсној документацији на стр 11. – пондерисање, за партију 5. Наиме у Прилогу Б стоји 
да је „Entry profile ≤0,015 inch, док је на страни 11. Конкурсне документације предвиђено: Entry 
profile ≤ 0.014 inch. Молимо вас за додатно појашњење. 

 
Одговор бр. 4: 
Комисија за предметну јавну набавку је дефинисала техничку спецификацију за 

партију 5 на начин тако што је обавезан услов да понуђено добро између осталог поседује 
„Entry profile ≤0,015 inch“, док је комисија на страни 11. конкурсне документације као један 
од елемената критеријума економски најповољније понуде одредила пондере да уколико 

понуђено добро поседује „Lesion entry profile  - за вредност Lesion entry profile ≤ 0.014 inch“, 
биће вреднован са додатних 6 пондера.  

 
              Питање бр. 5:     

Наиме, наручилац је конкурсном документацијом и то у делу који се односи на техничке 

карактеристике за партију 12 јавне набавке ЈН 404-1-110/20-32 предвидео следеће техничке 

карактеристике: 

 

ПАРТИЈА 12 - Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне 

оклузије (CTO) 

• Доступна дужине 135 и 150 sm, дијаметар дисталног шафта до 2,6 FRENCH-а 

• Дијаметар проксималног шафта до 2,8 FRENCH-а 

• Врх катетера до 1,3 FRENCH-а 

• Ојачање дисталног шафта 

 

Да ли је за наручиоца прихватљива понуда хидрофилног микрокататера у траженим дужинама 

(135 и 150 cm), са „Crossing“ профилом (дисталног шафта) 2,4 и 2,1 FRENCH-а, врха катетера од 

1,4 FRENCH-а и проксималног шафта од 1,9 FRENCH-а. 

 

Наиме, сматрамо да мала разлика у димензији врха катетера није од суштинског значаја јер је у 

питање нова технологија и то „Tapered Coil“ који се завршава на мање од 1 mm од дисталног врха 

што доприноси знатно побољшаним карактерисикама самог микрокатетера у виду одличне 

трансмисије „Torque“, одличне подршке коронарној жици као и  изузетне издрживљивости врха 

самог катетера. 

 

 

 

 



 

 

 
              Одговор бр. 5: 

За наручиоца неће бити прихватљива понуда добра које садржи описане техничке 
карактеристике. Комисија за јавну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији за 
партију 12. 
                          

 

    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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