
 

 

08/2 број: 404-1-35/19-52 
02.10.2019. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за 

кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 01.10.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевима за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Питање: У партији 20 техничке спецификације за протезу Аustin Moore наведена је глава пречника од 39 
до најмање 56 мм, да ли је прихватљива глава пречника од 39 до 55мм. Овом корекцијом величине бисте 
омогућили већу конкуренцију међу понуђачима. 
 
 

Одговор: Комисија је размотрила захтев заинтересованог лица за измену постојећег описа за  

партију 20 - Парцијална ендопротеза кука по типу Austin Moore, тип 1, и сматра да исти треба 

усвојити. Наиме, смањење највеће величине главе Мoore-ове протезе за само 1мм, (са 56 на 55 

мм) не мења значајно спецификацију имплантата и не утиче на применљивост у клиничкој пракси. 

Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације, у делу Прилога А конкурсне 

документације - Техничка спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама 

за партију бр. 20,  тако да уместо: 

 
Универзална, по типу Austin Moore  
Главе пречника од 39 до најмање 56 мм 
Величине тела 2 (две), уже и шире, за 
све расположиве величине 

 

сада стоји 

Универзална, по типу Austin Moore  
Главе пречника од 39 до најмање 55 мм 
Величине тела 2 (две), уже и шире, за 
све расположиве величине 

 

О изменама конкурсне документације бићете благовремено обавештени путем интернет странице 

Наручиоца и Портала јавних набавки. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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