
                                                                                                                                 

Број: 02-247 
Датум: 17.02.2017. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне 
документације бр. 02-180 од 06.02.2017. године за отворени поступак јавне набавке бр. 02/2017 
– „ Имплантати - ортопедски материјал “, (у даљем тексту: Конкурсна документација), 
Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  
„Пожаревац“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за отворени поступак јавне набавке бр. 02/2017 – „ Имплантати - ортопедски материјал “ 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање 

заинтересованог лица, па потом одговор на исто: 

Партија 2 Цементна протеза кука без колара 

Питање бр.1 : Да ли можете изменити техничке карактеристике - за систем Materijal - CoCrMb 
легура гвожђа, CCD ugao од 135 степени или више? 
Одговор бр.1: У техничкој спецификацији је јасно наведено да цементни систем буде од 
материјала CoCrMb те се други не може прихватити,  CCD угао већи од 136° и мањи не може 
бити прихваћен. Наручилац остаје при захтевима наведеним у конкурсној документацији. 
 
Питање бр.2 : Да ли би сте прихватили понуду за стандардни Muller cementni acetabulum, 
доступан у величинама унутрашњег дијаметра 28,32 и 36mm? 
Одговор бр.2: У техничкој спецификацији је јасно наглашено да цементни ацетабулум буде 
доступан у различитим величинама унутрашњег пречника   28, 32, 36 i 40 mm. Наручилац остаје 
при захтевима наведеним у конкурсној документацији. 
 

Партија 3 Хибридна протеза кука 

Питање бр.1 : Да ли можете изменити техничке карактеристике - за систем Materijal - CoCrMb 
легура гвожђа, CCD ugao од 135 степени или више? 
Одговор бр.1: У техничкој спецификацији је јасно наведено да цементни систем буде од 
материјала CoCrMb те се други не може прихватити,  CCD ugao  већи од 136° и мањи не може 
бити прихваћен. Наручилац остаје при захтевима наведеним у конкурсној документацији. 
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Питање бр.2 : Да ли би сте изменили захтев за бесцементни ацетабулум Shell са три или више 
отвора за фиксацију? 
Одговор бр.2: У техничкој спецификацији је јасно наглашено да желимо бесцементни 
ацетабулум  Shell са више од три отвора за фиксацију шрафовима те наручилац остаје при 
захтевима наведеним у конкурсној документацији. 
 
Питање бр.3 : Да ли је прихватљива понуда за уложак - стандардни и 20 степени уздугнућа? 
Одговор бр.3: У техничкој спецификацији је јасно наглашено стандардни уложак и уложак са 
уздигнућем од 10 степени те наручилац остаје при захтевима наведеним у конкурсној 
документацији. 
 
 
 

 

Комисија за ЈНОП бр. 02/2017 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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