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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 1 

 

Наручилац ИКВБ „Дедиње“, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року даје  

појашњење за измену конкурсне документације,  у отвореном поступку јавне набавке 

добара: ЈН-23/19 - Медицински потрошни материјал: Остали уградни материјал - Оклудери, 

по партијама, за коју је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација 

на порталу УЈН  и интернет страници наручиоца, дана 10.01.2020. године,  и то:   

 

Накнадним увидом у конкурсну документацију, наручилац је утврдио да је начинио 

техничку грешку у партији 1 јер је грешком изоставио две позиције из партије,  што се 

овим путем исправља и мења у свим деловима конкурсне документације, на начин како 

следи:  

Редни број 
партије 

/позиције 
Назив  - Минималне техничке карактеристике по захтеву наручиоца 
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1 Оклудери за затварање PFO, PLD и ASD  

1.1. 

Оклудери за затварање PFO: самоцентрирајући 

од нитинола, на носећем систему који 

омогућава нагиб до 50 степени. Комбатибилан 

са уводником од 12 F 

Понуђач коме буде додељен уговор за ову 

партију мора да обезбеди замену за оклудер у 

случају да интрапроцедурално димензија 

оклудера  не одговара in vivo 

комад 32 

1.2. 

Сет за уградњу PFO оклудера, систем за 

увођење и отпуштање са дугачким уводником 

до 12F 

Сет за уградњу PFO оклудера: "loader" за 

припрему PFO, дугачки уводник и Y 

конектор са хемостатском валвулом 

комад 33 

1.3. 

Оклудери за затваранје ASD: самоцентрирајући 

од нитинола, на носећем систему који 

омогућава нагиб до 50 степени. Комбатибилан 

са уводником од 12 F 

Понуђач коме буде додељен уговор за ову 

партију мора да обезбеди замену за оклудер у 

случају да интрапроцедурално димензија 

оклудера  не одговара in vivo 

комад 23 

1.4. 

Сет за уградњу ASD оклудера, систем за 

увођење и отпуштање са дугачким уводником 

до 12F 

Сет за уградњу ASD оклудера: "loader" за 

припрему ASD дугачки уводник и Y 

конектор са хемостатском валвулом 

комад 25 

1.5. Оклудери за затварање PLD 

Понуђач коме буде додељен уговор за ову 

партију мора да обезбеди замену за оклудер у 

случају да интрапроцедурално димензија 

оклудера  не одговара in vivo 

комад 2 

1.6. 
Сет за уградњу PLD оклудера, систем за 

увођење и отпуштање са дугачким уводником 

Сет за уградњу PLD оклудера: "loader" за 

припрему PLD, дугачки уводник и Y 

конектор са хемостатском валвулом 

комад 2 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  

У складу са чланом 63. ЗЈН (Службеник Гласник РС број 68/15) наручилац објављује ово 

Појашњење на Порталу јавних набавки и својој интернет странци, и истовремено објављује 

измењену конкурсну документацију број ЈН-23/19/1.  

 Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.  

 

 

Наручилац Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ 

 


