
 
 

 

 

 
Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-91/19-48 
06.04.2020. 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 03.04.2020. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењeм 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: Молимо Вас да дефинишете шта тачно достављене клиничке студије за понуђенo 
медицинско средство морају да потврде, да ли је то рана и касна ниска стопа компликација и којих 

компликација? 

Одговор бр. 1: Комисија је става да је конкурсном документацијом јасно и недвосмислено 
дефинисан услов да је понуђач дужан да, за добра која нуди за партије 1, 2 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 и 15 достави најмање једну клиничку студију објављену у водећим научним часописима 
ранга М 21-23, као доказ клиничког учинка понуђеног добра. 

Питање бр. 2: Да ли је потребно да се докаже да за понуђена медицинска средства постоје публиковани 
резултати праћења квалитета (трајности) као што је нпр. за механичке валвуле најмање 10 година а за 
биолошке валвуле најмање 5 година?  
У партији бр. 8. Биолошка аортна валвула са тубуларним биолошким графтом дефинисано и тражено је 
да су доказани резултати у терапији ендокардитиса – најмање 1 научни рад, што представља један од 
резултата праћења квалитета. 

Одговор бр. 2: Одговор на питање број два дат је у предходном одговору. 

 Питање бр. 3: Молим Вас да дефинишете да ли понуђена валвула у партији бр.5 треба да буде 
нископрофилна? 

Одговор бр. 3: Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији 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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