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08/2 бр. 404-1-3/14-16
05.02.2014. године
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне
набавке уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину,
број ЈН 404-1-110/14-22

Дана 04.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и
појашњењима у вези поступка јавне уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014.
годину, број ЈН 404-1-110/14-22, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори:
Питање бр. 1: Обраћамо вам се са захтевом за измену конкурсне документације 404-1-110/14-22 Набавка
уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину, у делу који се односи на
захтеве у вези елемената који се достављају уз понуду, ставка 4. страна 12 конкурсне документације –
Узорак за свако понуђено медицинско средство, и то за партије 19. Бовини југуларни биолошки
валвулирани кондуит и 20. Композитни валвулирани кондуит са свињском валвулом.
Овде се ради о биолошком уградном материјалу за који не постоје демо узорци, с обзиром на то
да се ова медицинска средства пакују, транспортују и складиште у специјалним контејнерима испуњеним
раствором глутаралдехида. Под претпоставком да овакав узорак и постоји као “демо”, а с обзиром на
начин паковања, немогуће би било квалитативно проценити његове техничке карактеристике било где
осим у реалним радним условима (операциона сала), између осталог имајући у виду и то да је раствор
глутарадехида цитотоксичан.
Достављање правог медицинског средства у функцији узорка у овом случају не би имала смисла,
утолико што се ради о предметима чија је вредност значајна, не само у смислу цене коштања, већ и као
предметима које имају употребну вредност, и које би као такве свакако требало наменски искористити уградити. Напомињемо да се ова медицинска средства складиште под специјалним температурним
режимом, те да би њихово евентуално чување у „канцеларијским“ условима зарад испуњења форме,
неповратно довело до губитка њихове употребљивости.
За наведене партије, као ексклузивни производи прозвођача AAA (не постоји паралела у свету) у
понуди су медицинска средства: XXX (партија 19) односно YYY (партија 20). Оба производа су већ
коришћена и на Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ и на Универзитетској дечјој клиници –
Тиршова, и у том смислу су већ познати крајњим корисницима. Ови производи као такви немају паралелу,
и у вези са тим у прилогу достављамо мишљење Агенције за лекове и медицинска средства да се ради о
једина два производа наведеног генеричког назива која су уписана у Регистар медицинских средстава.
Имајући у виду све претходно наведено, молимо вас да размотрите могућност изузимања услова о
неопходном достављању узорака за партије 19 и 20.
Одговор бр. 1: Комисија ће извршити измену конкурсне документације, у делу IV ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У КАРДИОХИРУРГИЈИ – ВАЛВУЛЕ И
РИНГОВИ ЗА 2014. ГОДИНУ, тачка 5. на страни 12. конкурсне документације тако да гласи:
„5. Узорак за понуђено медицинско средство (може да се достави демо узорак) – за партије 1.-18.“
Пречишћени текст конкурсне документације ће бити објављен на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца.
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