
 
 
 

 

 

08/2 број: 404-1-54/17-16 
22.1.2018. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Валвуле и 
рингови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову 
имплантацију, број јавне набавке 404-1-110/17-54, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 19.1.2018. године, заинтересованo лице се путем електронске поште обратило 
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке валвула и рингова са 
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 
јавне набавке 404-1-110/17-54, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 Питање бр. 1: 

 Партија бр. 23 - Тубуларни графт са једном бочном граном за перфузију 

 Да ли је посреди техничка грешка да се у техничкој спецификацији тражи ширина графта 
од 6-32 мм? 

 Да ли ће комисија прихватити ширину графта 20-34 мм? 

 Да ли се поред тражене дужине од 25-30 цм прихвата и дужина од 20 цм? 

 Одговор бр. 1: 

 Примедба се прихвата у вези ширине графта те ће сходно томе бити извршена 
измена прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација, у делу који се односи 
на ширину графта, док  комисија за јавну набавку остаје при траженој дужини графта од 25 – 
30 цм. 
 Питање бр. 2: 

 Партија бр. 25 - Дакронски patch. У техничкој спецификацији се тражи дебљина patch-a 
између 0,4 и 0,6 мм. Да ли ће комисија прихватити дебљину patch-a од 0,65 мм. 

 Одговор бр. 2: 

 Примедба се прихвата те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне 
документације - Техничка спецификација, за партију 25 - Дакронски patch. 

 НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити изменe конкурсне документације, као и измењен 
Прилог Б - Техничка спецификација, на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
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