
 

08/2 број: 404-1-61/16-19 
12.12.2016. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке уградног 
материјала у кардиохирургији, број 404-1-110/16-61, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 08.12.2016. године, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo 
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке уградног материјала 
у кардиохирургији, број 404-1-110/16-61, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање заинтересованог лица: 
 
Увидом у конкурсну документацију за јавну набаку Уградног материјала у кардиохирургији, број 
404-1-110/16-61, Прилог Б – Техничка спецификација, установили смо да је за партију бр. 5 – 
Механичка нископрофилна аортна валвула No 19 – 29 захтевана количина знатно смањена у 
односу на количину у прошлогодишњој набавци. 
Молимо Вас да проверите да није дошло до техничке грешке и пермутације количина за партије 4 
и 5 узимајући у обзир чињеницу да су прошле године набављане само механичке аортне валвуле - 
нископорифлне (валвуле које значајно смањују потенцијални ризик оклузије остијума коронарних 
артерија). 
Одговор наручиоца: 
 
Комисија ће извршити измену конкурсне документације, у делу који се односи на количине и 
процењене вредности за партију 4 и за партију 5 у Прилогу Б – техничка спецификација, односно 
извршиће измену количина за партију 4 и за партију 5 у Прилогу В - Образац понуде који у себи  
садржи образац структуре цене.  
 
Наиме, услед пермутације количина за наведене партије, извршиће се измена количине и 
процењене вредности за партију 4 - Механичка аортна валвула No 19-29  тако да уместо количине 
од 535 комада и процењене вредности од 31.832.500,00 динара без ПДВ – а исте сада износе 125 
комада процењене вредности 7.437.500,00 динара без ПДВ – а, односно  мења се количина и 
процењена вредност за партију 5 - Механичка нископрофилна аортна валвула  No 19-29. тако да 
уместо количине од 125 комада и процењене вредности 7.437.500,00 динара без ПДВ – а исте 
сада износе 535 комада процењене вредности 31.832.500,00  динара без ПДВ – а. 

 
 

НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измене конкурсне документације, Прилога Б- Техничка 
спецификација и Прилога В - Образац понуде који у себи  садржи образац структуре цене, на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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