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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви компатибилни типу 
апарата  Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014. годину, бр. 404-1-110/14-60 

 
 

Дана 08.05.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 08.05.2014. године, за 
појашњењем у вези поступка јавне набавке аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно 
спашавање крви компатибилни типу апарата  Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014. годину, бр. 404-1-
110/14-60, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  

 
 
  Питањa потенцијалног понуђача: 
 

1. на страни 8  
Понуђени системи/сетови морају бити компатибилни са апаратима које поседују  
здравствене установе у Републици Србији и то:  
- Haemolite 2+ “ Haemonetics SAD” ;  
Предлог - треба додати изостављен : Cell Saver 5. 
 

2. на страни 9 стоји : 
ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВЉА:  
1. Решење Агенције о лековима и медицинским средствима Републике Србије итд. 
2. Као доказ техничких карактеристика/спецификације понуђеног медицинског средства 
потребно је доставити оригиналан каталог и оригинално упутство за  употребу произвођача, у 
којима тражене карактеристике морају бити обележене 
у  каталогу су јасно назначене тражене одлике па је излишно достављати и упутства на више 
стотина страна за два уређаја где уопште нису наведене тражене одлике већ је подробно 
описано корак по корак руковање.  
Предлог : изоставити обавезно достављање упутства јер је каталог довољан. 

 
 

Одговори Наручиоца: 
 

1. У складу са чланом 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12), обавештавамо Вас да ће у делу ''ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
АУТОТРАНСФУЗИОНИХ СИСТЕМА/СЕТОВА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО СПАШАВАЊЕ КРВИ 
КОМПАТИБИЛНИ ТИПИ АПАРАТА CELL Saver 5, Haemolite 2+ ЗА 2014. ГОДИНУ'', на страни 
8. Конкурсне документације, под тачком ''Понуђени системи/сетови морају бити компатибилни 
са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији'' бити извршена измена 
Конкурсне документације за ЦЈН аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно 
спашавање крви компатибилни типу апарата  Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014 годину. 

 
2. Није неопходно доставити упутство за употребу медицинског средства уколико је у каталогу 

недвосмислено и јасно приказано и од чега се тражено медицинско средство састоји. Такође у 
каталогу потребно је обележити тражене карактеристике предметног добра, као што је 
наведено под ставком 2 на 9. страни конкурсне документације. 

        
             С поштовањем, 
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