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Број: 5/18/2-3522 
Дана: 13.11.2018.  
 
(одговор број 1) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке добара – торакална пумпа за трајну дренажу, број јавне 
набавке 100-2018-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.10.2018. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без 
броја од 09.11.2018. године, код Наручиоца заведено под бројем 5549/18. 

Питање   
Питање бр.1 
У захтеваним техничким карактеристикама под тачком 6. навели сте: „Запремина сваке боце за 
секрет 0,7l градуисаност 10ml“. Тражене боце од 0,7l са градуацијом 10ml, у својој понуди има 
једино произвођач  Drager чиме је извршена елиминација свих осталих произвођача што је 
супротно члану 10. ЗЈН. 

С обзиром да у тендерској документацији, техничка спецификација није праћена речима „или 
одговарајуће“  што је у складу са чл.71 ЗЈН,  да ли ћете прихватити боцу запремине 1l са 
градуацијом од 50ml што поседују сви остали произвођачи а које су заступљене у већини 
здравствених установа? 

Одговор Наручиоца 

Приликом примене континуалне дренаже, веома је битно да се прецизно одреди количина 
секрета која се дренира у одређеном временском интервалу, тј. брзина дренирања, а све у циљу 
како би се могла тачно одредити терапија која ће се применити код пацијента. Уколико би боца 
за секрет била градуисана подеоцима од 50 ml, тада не би постојала могућност да се прецизно 
одреди количина дренираног секрета, па самим тим се не би могла одредити адекватна терапија. 

Предмет јавне набавке јесте торакална пумпа за трајну дренажу, код које је веома битна 
количина дренираног секрета па је самим тим неопходна прецизнија градуисаност, за разлику од 
бронхијалног аспиратора, код кога би се могла применити и градуисаност са мање подеока, тј. 
мање прецизности.  

С обзиром на наведено, Наручилац остаје при свом захтеву за градуисаност 10ml. 

Део захтева који се односи на запремину боце је оправдан, те ће Наручилац извршити измену 
конкурсне докумнтације према следећем: 
„Запремина сваке боце за секрет 0,7l - 1 l градуисаност 10ml, аутоклавабилна“ 
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