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Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-91/19-20 
19.03.2020. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Валвула и 
рингова, број ЈН 404-1-110/19-90, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 17.03.2020. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Валвула и рингова, број ЈН 404-1-110/19-90, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  
У делу конкурсне документације II Техничка спецификација, ставка 11, наводи се да је „Понуђач 

дужан да за добра која нуди за партије 11, 12 и 14 достави најмање две клиничке студије објављене у 
часописма ранга М21-23, као доказ клиничког учинка понуђеног добра“. Овде уочавамо да се захтеви 
везано за клиничке студије односе само на партије 11, 12 и 14 (поједине биолошке валвуле), односно да 
је вероватно техничком грешком, потпуно изостављен захтев за достављање било каквих релевантних 
студија за партије које се односе на механичке валвуле(1-3, 5-7)-чиме се у потпуности елиминише 
могућност евалуације квалитета понуђених добара. 

Ово наглашавамо посебно имајући у виду да с обзиром да начин на који је конципирана 
конкурсна документација-ЈЕДИНИ параметар процене квалитета понуђених добара представља услов 
везан за постојање релевантних клиничких истраживања. Напомињемо да је минимални временски рок 
који се поставља као стандард праћења касних компликација код механичких валвула 10 година. 

Одговор бр. 1:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 2:  
У делу конкурсне документације за партију 3. Механичка нископрофилна аортна валвула, из 

прилога Б Конкурсне документације-техничка спецификација, није прецизирано да ли се захтева супра-
ануларна валвула као што је то у савременој клиничкој пракси уобичајено, или је потребно понудитеи 
валвулу за интра-ануларну уградњу? Молимо вас да се конкурсном документацијом прецизира. 
 
Одговор бр. 2: 

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 
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