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08/2 бр. 404-1-3/14-38
18.02.2014. 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 14.02.2014. године заинтересованa лицa обратилa су се захтевом за додатним информацијама
и појашњењима у вези поступка јавне уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови та 2014.
годину, број ЈН 404-1-110/14-22, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12).
Питања заинтересованих лица и одговори:
Питање бр. 1: Да ли је прихватљиво у оквиру једне партије понудити два производа истог основног
генеричког назива, истог произвођача, али различитог каталошког броја, под истим комерцијалним
условима, тако да оба производа испуњавају апсолутно све наведене техничке карактеристике?
Напомињемо да се у смислу квалитета овде ради о два еквивалентна модела једног истог медицинског
средства исте генерације. Овим би се крајњим корисницима пружила могућност избора у складу са
преференцама клиника, а са циљем подизања квалитета рада.
Одговор бр. 1: У оквиру једне партије могуће је понудити више различитих производа који
испуњавају тражене техничке спецификације наведене у конкурсној документацији, али по истој
јединичној цени.
Питање бр. 2: Да ли је прихватљиво тражени научни рад доставити у електронском облику, односно на
CD-у обзиром на обимност траженог документа?
Одговор бр. 2: Понуђач публиковани научни рад може доставити у електронском облику, због
обимности траженог документа.
Питање бр. 3: С обзиром на то да произвођачи имају различит распоред валвула по величинама, колики
је минимални број различитих величина валвула потребно понудити у опсегу од 25 mm до 33 mm?
Одговор бр. 3: Минимални број различитих величина валвула које је неопходно понудити у оквиру
партије 1 – Механичка митрална валвула No 25-33, је 5 (пет).
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