
 

 

 
08/2 број: 404-1-15/17-9 
19.06.2017. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Филтери за 

еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и 
аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, број 404-1-110/17-16, 
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Дана 16.06.2017. године заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, 
сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно 
спашавање крви, број 404-1-110/17-16, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  

Имајући у виду чињеницу да је основна сврха ове набавке потреба здравствених установа, осећамо 
се обавезним да скренемо пажњу наручиоцу о реалним потребама нпр. Института за трансфузију крви 
Србије, а и других здравствених установа. Наиме, Институт у свом раду користи и апарате Spectra Optia. 
Недавном надоградњом софтвера за поменути апарат, произвођач је обезбедио могућност извођења 
идентичне процедуре и добијање истог квалитета продукта као и на апарцту Trima Accel. Оваквом 
изменом назива партије, не би се суштински мењала техничка спецификација, а наручилац би дао 
могућност спровођења идентичне процедуре на било којем од апарата, без измене укупно предвиђених 
количина, цене и сл., чиме би се обезбедила сврсисходност ове набавке и додатно осигурао корисник у 
случају евентуалног квара неког од апарата, или тренутне заузетости једног од апарата, а нарочито 
имајући у виду повећане захтеве корисника за тромбоцитима. 

Одговор бр. 1:  

Не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне документације. 

Наиме, техничка спецификација за јавну набавку Филтери за еритроците и 
тромбоците,филтрирани накнадно,сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони 
системи/сетови за интраоперативно спасавање крви РБ 404-1-110/17-16, формирана је у складу са 
актуелним потребама и одобреним и усвојеним годишњим плановима референтних здравствених 
установа за 2017. годину. 

Сходно наведеном, комисија остаје при наводима из конкурсне документације. 
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