
 

 
 

08/2 број: 404-1-9/16-23 
18. 4.2016.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон 
катетери за 2016. годину, број 404-1-110/16-9, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 15.4.2016. године и 18.4.2016. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу 

са захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2016. 
годину, број 404-1-110/16-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање 1:  У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), обраћамо Вам се са захтевом за додатно појашњење конкурсне документације у 
поступку јавне набавке бр. 404-1-110/16-9: 
  Партија бр. 5 – Желимо да Вас обавестимо да конкурсна документација у вези са овом 
партијом није у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама који гласи: „Наручилац је дужан 
да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи 
конкурецију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 
набавке неоправданом употребном преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминатрских 
услова, техничких спецификација и критеријума....“ 
 Наиме анализом тржишта дошли смо до сазнања да је само један понуђач у могућности да 
одговори свим захтевима конкурсне документације у вези са овом партијом. Само један NC балон 
катетер од свих уписаних у Регистар медицинских средстава испуњава услов за максималном 
дужином балона од 20 mm и дужи за дијаметре 4,5 mm и 5 mm. 
 Према томе конкурсном документацијом за ову партију не само да није обезбеђена што је 
већа могућа конкуреција, већ конкуренција и не постоји. 
 Напомињемо да NC балон катетер уписани у Регистар медицинских средстава за 
дијаметре од 2,5 mm до 4 mm испуњавају све услове техничке спецификације прописане 
конкурсном документацијом. 

Такође, напомињемо и да је потреба за NC балон катетерима дијаметра 4,5 mm до 5 mm 
занемарљиво мала у односу на потребу  за онима дијаметара од 2,5 mm до 4 mm (већина  
здравствених установа ни не користи NC балон катетере 4,5 mm до 5 mm). 

Још једна напомена је та да би се техничка спецификација за NC балон катетере дијаметра 
4,5 mm до 5 mm требало разликовати од техничке спецификације NC балон катетера 2,5 mm до 4 
mm из разлога што већина водећих призвођача ових производа не производи NC балон катетере 
дијаметара 4,5 mm до 5 mm са дужином балона већом од 15 mm. 

Због свега наведеног још једном предлажемо да поделите партију 5 на две нове партије, 
где ће једна обухватати балон катетере дијаметара од 2,5 mm до 4 mm, а друга балон катетере 
дијаметара 4,5 mm до 5 mm. 

Поменуто одвајање не би имало никаквог утицаја на рад здравствених установа и 
квалитете производа јер би се и на новонастале партије такође примењивало оцењивање 
квалитета прописано конкурсном документацијом. 

Понављамо и то да су балон катетери за предилатацију monorail дизајна (RX) подељени у 
две партије по дијаметрима и да оваква подела годинама нема неповољан утицај на рад 
здравствених установа у Србији. 

Одвајањем партија би се обезбедила максимална могућа конкуренција за набавку NC 
балон катетера дијаметара од   2,5 mm до 4 mm  (за којима је понављамо потреба много већа него 
за балонима дијаметара од 4,5 mm до 5 mm) из већ поменутог разлога да сви балон катетери 
уписани у Регистар медицинских средстава за дијаметре од 2,5 mm до 4 mm испуњавају све 

ЈованаМариновићабр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs


 

 
 

услове техничке спецификације, па би се самим тим и добио производ са најбољим квалитетом за 
најмању цену, што је и један од циљева централизованих набавки. 

Још једном Вас молимо да измените конкурсну документацију и испоштујете начело 
конкуренције и начело једнакости понуђача у складу са члановима 10. и 12. Закона о јавним 
набавкама. 

У случају да не поступите у складу са Законом о јавним набавкама, бићемо принуђени да 
поднесемо захтев за заштиту права. 
 
  
Одговор 1: Комисија за предметну набавку остаје при ставу датом у претходном додатном 
појашњењу број 404-1-9/16-19 од 13.4.2016. године, а које се односи на исто питање у вези  измене 
техничке спецификације за партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ 
коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm). 
Сходно наведеном Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији. 
 
 
Питање 2: У вези наше партиципације у јавној набавци „Балон катетери за 2016. годину број 404-1-
110/16-9, за партију 9, молимо да нам потврдите да ћете прихватити понуду за балон катетере 
обложене леком новије генерације типа Sirolimus, који у свему одговара осталим техничким 
карактеристикама. 
 
Одговор 2: Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне 
документације - Техничка спецификација , у партији 9. Коронарни балон катетери обложени леком, 
а у вези обавезних дијаметра балон катетера. 
 
 
Питање 3: Молимо Вас да нам доставите додатно појашњење конкурсне документације за јавну 
набавку број 404-1-110/16-9, Балон катетери, по следећим питањима: 
За партију 11- Балон за валвулопластику са ниским притиском пуцања, у оквиру Прилога Б – 
Техничка спецификација, стоји да „ обавезни дијаметри балон катетера од 5 mm до 30 mm и мање 
од 5mm“ 
Молимо Вас да нам појасните који су тражени дијаметри , односно да ли је грешком уписано „мање 
од 5mm“? 
 
Одговор 3: Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне 
документације - Техничка спецификација , у партији 11. Балони за валвулопластику са ниским 
притиском пуцања, а у вези обавезних дијаметра балон катетера. 
 
                                                             

     

                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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