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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни 
материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39 
           
             Дана 28.4.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и 
имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
  
  Питања заинтересованог лица и одговори Наручиоца: 
 
 Питање број 1: 
 Да ли је прихватљиво да се премаши процењена вредност појединачне ставке у партији, а да 
при томе процењена вредност целе партије не буде премашена? 

На тај начин би сте омогућили лакшу примену захтева 3.4. из Упутства понудјачима, а без 
икаквих последица по процењене вредности. 
 

Одговор на питање број 1:  
Приликом оцена понуда Комисија ће, код партија које се састоје из више ставки, у обзир 

узимати процењену вредност дату за ''целу'' партију. 
Комисија остаје при захтеву наведеном у делу IV конкурсне документације, тачка 3 – Цена у 

понуди, подтачка  3.4., односно да у случају да понуђач нуди исто добро у више партија, цена тог 
добра се не сме разликовати, односно мора бити иста у свим партијама за које подноси понуду  
 

Питање број 2: 
У партији 8 у прилогу 2 који се односи на техничке спецификације, делује да су замењене 

процењене вредности ставке 2 и ставке 3, па Вас молим да исте ревидирате и по потреби исправите. 
 
Одговор на питање број 2:  
Комисија је констатовала да је у прилогу број 2 конкурсне документације – техничка 

спецификација дошло до пермутације процењених вредности наведених за ставке 2 и 3 у оквиру 
партије 8. 

 
Напред наведено ће бити исправљено. 
 
Питање број 3: 
У Прилогу 2 који се односи на  техничке спецификације за партије 5, 6, 7 и 8 у којима се траже 

HV elektrode aktivne ili pasivne fiksacije "single coil" ili "dual coil" није прецизно наведено који се 
стандард конекција тражи између горе поменутих HV електрода и дефибрилационих уређаја. Да ли то 
значи да се за партије 5, 6, 7 и 8 стандард конекција односи на DF-1? 
 

Одговор на питање број 3:  
Стандардна конекција се односи на DF-1, међутим уколико се даје могућност за DF-4 

конекцију, она је прихватљива, али под условом да се остави могућност крајњем кориснику да 
опционо захтева или једну или дугу конекцију, како за електроду тиме и за апарат, јер је могуће да 
само апарат са предвиђеном DF-4 конекцијом буде спојен са електродом са DF-4 конекцијом, као и 
због чињенице да имамо и ситуације у којима  се предвиђа замена ранијих апарата, услед чега и 
даље постоји потреба за одређеном количином DF-1 конекције. 

Истичемо, да ће Наручилац пречишћену верзију конкурсне докуметације и пратећих 
прилога, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
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