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На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – остали уградни материјал у ортопедији 

(остеосинтетски материјал) по партијама за период до годину, ЈН ОП 92Д/17, даје  

 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ  

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Заинтересованo лицe je тражилo додатнo појашњењe у вези са предметном јавном набавком у виду 

следећих питања:  

 

Питање 1.  
На страни 13/43 конкурсне документације у ставци к) критеријум за избор најповољније понуде стоји да 

је: критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“. На који начин ће се бодовати 

ставке из партије бр. 5 – Интрамедуларни клинови и да ли ће бити прихваћене у разматрање и понуде 

понуђача који могу да понуде предмет јавне набавке који својим квалитетом задовољава све светске 

стандарде у погледу квалитета? 

  

Одговор наручиоца: 

Разматраће се оне понуде које су благовремене, које немају битне недостатке, које су одговарајуће, 

односно испуњавају све захтеве из спецификације за све ставке у оквиру партије, које не условљавају 

права наручиоца или обавезе понуђача и које не прелазе износ процењене вредности предметне набавке.  

 

Питање 2.  
Да ли ће бити прихваћене понуде понуђача за партију 5 следећих карактеристика: 

- ставка 1 - Закључавајући интрамедуларни клин од титанијума за тибију са могућношћу имплантације 

клина римујући или не римујући тибијални канал, са најмање шест расположивих дијаметара пречника 

клина и најмање 12 расположивих дужина клина; 

- ставка 2 - Шрафови од титанијума за закључавање интрамедуларног клина за тибију; 

- ставка 3 - Закључавајући интрамедуларни клин од титанијума за дијафизу фемура, са могућношћу 

антероградне и ретроградне имплантације, римујући или не римујући феморални канал, са најмање шест 

расположивих дијаметара пречника клина и најмање 12 расположивих дужина клина; 

- ставка 4 - Шрафови од титанијума за закључавање интрамедуларног клина за дијафизу фемура; 

- ставка 5 - Закључавајући интрамедуларни клин, кратки (дужине 170-240mm) или дуги (дужине 300-

420mm), за проксимални окрајак фемура са могућношћу цементне аугментације кроз главеновратни 

клин, могућност статичког и динамичког закључавања клина са припадајућим шрафовима (канулирано, 

перфорирано, спирално, антиротационо сечиво 75-130mm и кортикални шрафови за закључавање клина 

дијаметра 4,9mm), јединствен систем од титанијума; 

- ставка 6 - Закључавајући интрамедуларни клин  од легуре титанијума, са закључавајућим шрафом за 

ангуларну стабилност, са могућношћу антероградне и ретроградне имплантације, римујући или не 

римујући хумерални канал, са најмање три расположивих дијаметара пречника клина и најмање 15 

расположивих дужина клина, стерилисан; 

- ставка 7 - Шрафови самонарезујући за закључавање интрамедуларног клина, дијаметра 4.0mm,  

стерилисан; 



- ставка 8 - Закључавајући интрамедулрни клин од легуре титанијума, са закључавајућим шрафом за 

ангуларну стабилност, кратки дужине 150mm и дуги дужине 190-320mm, са могућношћу антероградне и 

ретроградне имплантације,  са припадајућим самонарезујућим шрафовима од титанијума 4,0mm, 

стерилисан. 

 

Одговор наручиоца: 

За партију 5 биће прихваћене понуде клинова и шрафова који су од нерђајућег медицинског челика или 

од легуре титанијума.  

 

 

 

 

Дн:  
- порталу ЈН  

- интернет страници наручиоца 

  

 

 

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

            ЈН ОП 92Д/17                               


