
 

 
 

08/2 број: 404-1-9/16-38 
4.5.2016.године 
 
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 28.4.2016. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за 

додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2016. годину, број 404-1-
110/16-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 
 
Питање :  Партија бр. 5 - Молимо Вас да нам одговорите да ли је дозвољено да у оквиру своје 
понуде понудимо два различита производа где ће се један односити на балон катетере дијаметра 
од 2,5 mm до 4,0 mm, а други на балон катетере дијаметра  4,5 mm до 5,0 mm, тј. да ли је 
дозвољено понудити два различита производа који ће заједно испуњавати све услове захтеване 
техничком спецификацијом или сваки од производа мора да испуни све захтеване услове из 
техничке спецификације? 

У случају позитивног одговора молимо Вас да нам дате оквирне количине балон катетера 
дијаметара од 2,5 mm до 4,0 mm и оквирне количине балон катетера дијаметара од 4,0 mm до 5,0 
mm.У смислу са свим наведеним, молимо Вас да усвојите наш захтев. 
 
Одговор : Комисија за предметну јавну набавку је, у складу са чланом 70. Закона о јавним 
набавкама, дефинисала техничке спецификације којима су описане карактеристике добара које се 
тичу производа који је предмет набавке. Техничке спецификације су утврђене на начин који је 
објективан и одговара потребама здравствених установа, односно крајњих корисника - осигураних 
лица Републичког фонда. 

Имајући у виду да је Комисија остала 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), понуђачи достављају понуду у 
складу са условима и техничком спецификацијом дефинисаном у конкурсној документацији. 
Наиме, понуђач може, за једну партију, понудити два различита производа само у случају да оба 
испуњавају дефинисане услове и техничку спецификацију. 
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