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08/2 број: 404-1-135/13-19 
14.01.2014. године 
   
 
Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину – 
бр.ЈН:404-1-110/14-16, сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 
124/12) 
           
 
 Дана 13.01.2014. године заинтересовано лице се обратило са захтевом за 
додатним информацијама у вези са припремањем понуде за јавну набавку графтова, 
ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину – бр.ЈН:404-1-
110/14-16. 
 
 
 Питања заинтересованог лица и одговори Наручиоца: 
 
 
 Питање бр. 1: 

У делу IV  техничке спецификације за партије 1-13 наведени су захтевани промери 
графтова, али нису наведене дужине тражених добара. Молим да нам као потенцијалном 
понуђачу појасните које су минималне дужине графтова које могу бити понуђене. 
 
 Одговор на питање бр. 1:  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Минимална дужина графта 

1. Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron ®) графтови 
промера 24 и 22 мм 50 цм 

2. Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron ®) графтови 
промера 20,18 и 16 мм 30 цм 

3. Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron ®) графтови 
промера 8 и 6 мм 60 цм 

4. 
Импрегнирани полиестер (Dacron ®) графтови обложени 
сребро-ацетатом – Триаксијални, промера 8 мм, дужине 

100x60 цм 

вертикални део 100 цм, 
а хоризонтални део 45 цм 

5. 
Импрегнирани полиестер (Dacron ®) графтови обложени 
сребро-ацетатом –  Бифуркациони, промера 16x8 i 14x7 

мм 

укупна минимална дужина 
графта (тело графта+крак) 45 

цм 

6. Импрегнирани бифуркациони полиестер (Dacron ®) 
графтови 20x10, 18x9,16x8,14x7 и 12x6 мм 

укупна минимална дужина 
графта (тело графта+крак) 45 

цм 

7. Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са 
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 20, 18 мм 30 цм 

8. Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са 
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 16 мм 30 цм 

9. Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са 
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 12 и 10 мм 50 цм 
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10. Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са 
‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 8 и 6 мм 60 цм 

11. Конусни PTFE графт споља ојачан са ‘’прстеновима’’ 
или ‘’спиралом’’ промера 7- 5 мм 60 цм 

12. PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм 40 цм 

13. Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron ®) графтови 
обложени сребро-ацетатом промера 8 и 6 мм 60 цм 

 
 

Питање бр. 2: 
У делу IV  конкурсне докуметације за партије 1-6 наведено је да полиестер 

графтови треба да буду импрегнирани, молимо да нам као потенцијалном понуђачу 
појасните који материјал за импрегнацију је прихватљив. 
 

Одговор на питање бр. 2:  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Облога графта  

1. Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron ®) 
графтови промера 24 и 22 мм 

Колеген или желатин или 
албумин 

2. Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron ®) 
графтови промера 20,18 и 16 мм 

Колеген или желатин или 
албумин 

3. Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron ®) 
графтови промера 8 и 6 мм 

Колеген или желатин или 
албумин 

4. 
Импрегнирани полиестер (Dacron ®) графтови 

обложени сребро-ацетатом – Триаксијални, промера 
8 мм, дужине 100x60 цм 

Колеген или желатин или 
албумин 

5. 
Импрегнирани полиестер (Dacron ®) графтови 
обложени сребро-ацетатом –  Бифуркациони, 

промера 16x8 i 14x7 мм 

Колеген или желатин или 
албумин 

6. Импрегнирани бифуркациони полиестер (Dacron ®) 
графтови 20x10, 18x9,16x8,14x7 и 12x6 мм 

Колеген или желатин или 
албумин 

 
 
 
 
 Истичемо,  да ће Наручилац пречишћену верзију конкурсне докуметације, са 
свим изменама, објавити до 17.01.2013. године на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници. 
 
 
 С поштовањем, 
 
 

 Комисија за јавну набавку 

 
 
  
 
 
 
 
62014.03/57 


