
 

 

 

08/2 број: 404-1-55/17-17 
25.12.2017. године 
 
 

 ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Уводник 
(сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, број 404-3-110/17-55, сагласно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 21.12.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде 
и/или ХВ електроде, број 404-3-110/17-55, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање 1 :   

 Да ли је за наручиоца прихваљив Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и или ХВ 
електроде, компатибилан са свим електродама за антибрадикарну стимулацију или ХВ 
електкродама (величине 6,7, 8, 9 и 10Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за 
увођење, са хемостатском валвулом у врху тела уводника, без бочног порта за апликацију 
контраста и/или апсирацију?  

Одговор 1: 

 Као што је већ наведено у одговору на захтев за додатним појашњењем конкурсне 
документације заинтересованог лица, број 404-1-55/17-15 од 21.12.2017. године, комисија за 
предметну јавну набавку је става да није прихватљив уводник који у себи садржи валвулу у 
било ком њеном делу. 

Питање 2 :   

 Медицинско оправдање о набавци Уводника без хемостатске валвуле и објашњење о 
предности у раду са Уводник (сетом) за стандардне пејсмејкер електроде и или ХВ електроде, 
компатибилан са свим електродама за антибрадикарну стимулацију или ХВ електкродама 
(величине 6,7, 8, 9 и 10Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за увођење, без 
хемостатске валвуле, без бочног порта за апликацију контраста и/или апсирацију? 

Одговор 2: 

    Медицинско добро које заинтересовано лице наводи у свом захтеву, а које садржи 

хемостатску валвулу није предмет ове јавне набавке.  

 Наручиоцу је јасно да заинтересовано лице има интерес да производе које нуди 

сматра бољим, али не и да захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, из 

члана 63. Закона о јавним набавкама, користи за полемисање о медицинском оправдању 

добра које Наручилац у складу са Законом има права да набави, а у складу са својим 

потребама.  

 Наиме, како у спроведеном отвореном поступку јавне набавке Пејсмејкера, 
електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-9, за партију 13 - 
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Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, није пристигла 
ниједна одговарајућа понуда, Наручилац је у складу са чланом 36. став 1 тачка 1) Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),                                                          
покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, не 
мењајући првобитно одређен предмет јавне набавке и услове за учешће у поступку, 
техничку спецификацију и критеријум за доделу уговора, односно оквирног споразума.  

С тим у вези, комисија за предметну јавну набавку остаје при утврђеној техничкој 
спецификацији и условима из разлога што је предмет набавке дефинисан на основу потреба 
здравствених установа, у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).                                                            
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