
 

 

 

08/2 број: 404-1-30/20-16 
29.6.2020.године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон 
катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-32, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 25.6.2020. године, заинтересованo лицe се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-
1-110/20-32, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 

 
Питање:  

1. Наручилац је техничким карактеристикама предвидео да добро из партије 23-
Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом за резистентне – ригидне 
лезије, навео да је обавезно да понуђшени коронарни балон мора имати дужине балон 
катетера од 10-20mm за употребу у коронарним артеријама дијаметра од 2-3.5mm. 

Молимо вас да нам појасните да ли је за наручиоца прихватљива понуда Некомплијантног 
коронарног балон катетера са сечивом за резистентне -ригидне лезије дужине 6, 10 и 
15mm што представља стандардне дужине сечива? 

 
2. Такође, наручилац је техничким карактеристикама предвидео да добро из партије 9 – 

Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 1,25 mm и 
1,5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm) и навео да је обавезно да 
понуђено добро има следеће техничке карактеристике: 

• Дужина балон катетера – дузжи од 100cm  

• Минимална дужина балона – 10mm или краће 

• Максимална дужина балона – 20mm или дуже. 

Молимо вас да нам појасните да ли ја за наручиоца прихватљива понуда за партију 9 - 
Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) дијаметра 1,2mm, 1,5mm 
и 2,0mm? 

 
Одговор:  

 За партије 9 и 23, биће прихватљиве понуде предметних добара које садрже техничке 
карактеристике описане у захтеву заинтересованог лица. 
 С тим у вези биће извршена измена конкурсне документације. 
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