
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 1 од 2 
 

 
Број: 5/18/2-3659 
Дана: 26.11.2018.  
 
(одговор број 1) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке добара – уградни хируршки материјал, број јавне набавке 
113-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење 
понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 19.11.2018. године, заинтересовано лице 
доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 22.11.2018. 
године, код Наручиоца заведено под бројем 5766/18. 

 

Питање   
 
 U partiji 1 – Klipsevi neresorptivni traže se titanijumski klipsevi „bez oblika chevron“.  

Oblik Chevron je standardni oblik titanijumskih klipseva. Mišljenje hirurga je da se upravo ovakvim 
oblikom klipsa postiže najsigurnija ligacija krvnih sudova. Naime, kod chevron oblika od samog 
početka njegove aplikacije se postiže ravnomerna kompresija čitavom dužinom dijametra krvnog suda.  

Smatramo da je ovo karakteristika koja može uticati na bolji kvalitet same ligacije, a samim tim i na 
veću bezbednost vaših pacijenata. 

Ovim opisom se znatno smanjuje broj ponuđača, a prednost daje samo jednom ponuđaču, samim tim se 
krši i Član 10 ZJN – Načelo obezbeđivanja konkurencije.  

Tako da vas molimo da gore navedeni opis još jednom uzmete u razmatranje, i obezbedite učestvovanje 
što većeg broja ponuđača zadovoljavajući tako Član 10 ZJN – Načelo obezbeđivanja konkurencije. 

Takođe smatramo da nije od značaja koliko kertridža ima u jednoj kutiji, s obzirom da različiti 
proizvođači imaju različita pakovanja, jer je tražena jedinica mere kertridž, a svi kertridži imaju po 6 
klipseva i nalaze se u pojedinačnom sterilnom pakovanju nezavisnom od kutije. 

 
 

Одговор Наручиоца 

1. 

Испитивањем тржишта, Наручилац је дошао до сазнања да најмање два понуђача могу понудити 
клипсеве нересорптивне, титанијумске, средње, без облика chevron. 

Предмет јавне набавке Наручилац je одредио према својим потребама и расположивим 
средствима, при томе водећи рачуна о начелима јавних набавки, нарочито  начелу ефикасности 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 2 од 2 
 

и економичности и начелу обезбеђивања конкуренције, тако да остаје при свом захтеву и неће 
мењати захтевану техничку карактеристику. 

 

2. 
Наручилац прихвата као основану примедбу да различити произвођачи имају различита 
паковања, те ће захтевану техничку карактеристику: „1 кутија=50 кертриџа, 1 кертриџ= 6 
клипсева“ изменити тако да гласи: „1 кертриџ= 6 клипсева“  
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