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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон
катетери за 2016. годину, број 404-1-110/16-9, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 11.4.2016. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу са захтевима за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2016. годину, број 404-1110/16-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15).
Питање 1: У јавној набавци број 404-1-110/16-9 партија 14 гласи: Некомплијантни коронарни балон
катетери са спиралном жицом за резистентне - ригидне лезије. На основу формулације
закључујемо да се ради о коронарном scoring балону али дефинисана техничка спецификација
искључује коронарне scoring балоне регистроване на тржишту. Да ли ће се прихватљивом
сматрати понуда: коронарни scoring балон са две паралелне жице за резистентне – ригидне
лезије, crossing профила 0,030 inch (за балон дијаметра 3 mm), NP 6 и RBP 16?
Молимо Вас да размотрите нашу молбу како бисмо били у могућности да одговоримо потребама
тржишта за коронарним scoring балонима.
Одговор 1: Комисија за предметну набавку је става да уколико се достави понуда за добро које не
одговара траженој техничкој спецификацији, иста се неће сматрати прихватљивом.
Питање 2: Партија бр. 5 – Наиме, Вашим одговором бр. 2 на додатно појашњење од 11.04.2016.
одбацили сте наш предлог да наведену партију поделите у две партије са образложењем
цитирамо:
„Стручни део комисије је формирао партију бр. 5 – у складу са својим потребама, а имајући у виду
да ову специфичну групу балона не треба делити по димензијама јер је од изузетне важности да
се инсистира на идентичном квалитету балона свих димензија, јер се код пацијената скоро увек
користе по два или три балона различитих дијаметара из ове групе, ради постизања
најоптималније дилатације крвног суда. Сходно наведеном не прихвата се предлог
заинтересованог лица за измену конкурсне документације.“
Како је конкурсном документацијом прописано бодовање квалитета чиме је обезбеђено да
наручилац добије производе захтеваног квалитета, траженим одвајањем никако не би био угрожен
квалитет производа јер би се свака партија оцењивала понаособ.
Напомињемо да је конкурсном документацијом дозвољено да се у оквиру исте партије понуди
више различитих производа, па тиме није искључено да и за партију 5 буду понуђени производи
различитих пороизвођача са различитим квалитетима.
Такође напомињемо да се у пракси јављају ситуације да се у истог пацијента угради и по неколико
стентова различитих произвођача, па не видимо потребу да за све димензије NC Балона имате
производ истог произвођача.
Још напомињемо и то да су Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (RX) такође
подељени у две партије по дијаметрима.
Сходно наведеном, а нарочито имајући у виду да је број NC балона дијаметра 4,5 mm и 5 mm
занемарљиво мали у односу на број NC балона дијамтера од 2,5 mm до 4mm , још једном Вас
молимо да извршите измену конкурсне докумнтације и обезбедите начело конкуренције и начело
једнакости понуђача у складу са члановима 10. и 12. Закона о јавним набавкама чиме би се
створили услови за уштедом у буџету.

Одговор 2: Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији за
партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија
(дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm).
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