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Број: 5/18/2-3505 
Дана: 09.11.2018.  
 
(одговор број 2) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – болеснички кревети и наткасне за Одељење 
хирургије, број јавне набавке 105-2018-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за 
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.10.2018. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без 
броја од 07.11.2018. године, код Наручиоца заведено под бројем 5508/18. 

Питања   
Molimo Vas da pojasnite sledeće karakteristike traženih dobara , kao i da razmotrite podelu 
nabavke na pratije pošto su kreveti medicinska sredstva , a natkasne nisu tako da se stavljanjem 
svih dobara u jedniu partiju smanjuje konkurencija : 
 
PITANJE 1 : 
KREVETI ZA POLUINTENZIVNU NEGU : 
1.1. Segmenti kreveta ispunjeni HPL pločama koje se jednostavno skidaju radi dezinfekcije, 
Molimo vas da razjasnite na koje se segmente misli s obzirom da se segmenti spominju kod ležeće 
površine . Da li se misli na segmente ležeće površine odnosno da li to znači da se ležeća površina 
skida? 
 
1.2. Dvosegmentne bočne ograde . 
Molimo Vas da objasnite sistem jednostavnog spuštanja jednom rukom. 
 
1.3. Stranice uzglavlja i uznožja izgradjene od livenog polipropilena . 
Molimo vas da objasnite zbog čega stranice baš moraju biti od polipropilena i da li je dozvoljeno 
ponuditi krevet čije su stranice izradjene od polietilena koji je boljih karakteristika i veće 
izdržljivosti od traženog polipropilena. 
 
1.4. Molimo vas da dozvolite neka odstupanja kod navedenih dimenzija kreveta ,kao i odstupanja u 
stepenima kod funkcija kreveta . Naime navodeći tačno odredjene dimenzije i tačno odredjene 
položaje u stepenima i milimetrima favorizuju se dobra odredjenog ponudjača pošto svaki 
proizvodjač ima svoje dimenzije, a mala odstupanja nisu od presudnog značaja za funkcionisanje 
kreveta. 
 
1.5. Molimo Vas da tačno objasnite šta se podrazumeva pod pojmom direkcioni točak. 
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PITANJE 2 : 
BOLNIČKI KREVET 
2.1. Molimo Vas da opravdate zahtev da se dvosegmentna ležeća površina skida pošto ovakav krevet 
nema stabilnost . 
 
2.2. Stranice uzglavlja i uznožja izgradjene od livenog polipropilena . 
Molimo vas da objasnite zbog čega stranice baš moraju biti od polipropilena i da li je dozvoljeno 
ponuditi krevet čije su stranice izradjene od polietilena koji je boljih karakteristika i veće 
izdržljivosti od traženog polipropilena. 
 
2.3. Molimo Vas da navedete od kog materijala je ograda za ovaj krevet pošto taj podatak nije 
naveden. 
 
2.4. Molimo vas da dozvolite neka odstupanja kod navedenih dimenzija kreveta ,kao i odstupanja u 
stepenima kod fumkcija kreveta . Naime navodeći tačno odredjene dimenzije i tačno odredjene 
položaje u stepenima i milimetrima favorizuju se dobra odredjenog ponudjača pošto svaki 
proizvodjač ima svoje dimenzije, a mala odstupanja nisu od presudnog značaja za funkcionisanje 
kreveta. 
 
2.5. Takođe, molimo Vas da objasnite koji tačno mehanizam za spuštanje leđnog segmenta se traži. 
Odnosno, šta se tačno misli pod poluge sa obe strane kreveta. 
 
PITANJE 3 : 
U delu dodatnih uslova zahteva se da se dokaže tehnički kapacitet i to na način da ponuđač 
poseduje sertifikat ISO 13485. 
Kako se radi o sertifikatu koji poseduju isključivo proizvođači medicinske opreme molimo Vas 
da promenite traženi uslov tako da glasi : -da proizvođač medicinskog sredstva poseduje sertifikat 
ISO 13485. 
U suprotnom , ponudu mogu dostaviti samo proizvođači dok se diskriminišu veleprodaje koje su 
zastupnici inostranih proizvođača medicinske opreme. 
Prema našim saznanjima samo jedan ili dva nosioca upisa bolničkih kreveta poseduje ovaj 
sertifikat tak oda ukoliko se ovaj uslov ne promeni direktno se favorizuju baš te firme. 
Zbog toga Vam skrećemo pažnju da je naručioc u obavezi da se pridržava Zakona o javnim 
nabavkama i obezbedi maksimalnu konkurenciju odnosno da uslovi ne m ogu biti formulisani tako 
da su u suprotnosti sa zakonom o javnim nabavkama . 
 

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА 
 

Одговор Наручиоца: 
Поделом предмета јавне набавке на партије, не би се повећала конкуренција, јер је  
испитивањем тржишта Наручилац  дошао до сазнања да (скоро сви) продавци који нуде кревете 
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у продајном асортиману имају и наткасне, односно да (скоро сви) произвођачи болесничких 
кревета производе и наткасне, а све наведено као део медицинског намештаја, тако да чињеница 
да предмет јавне набавке није обликован по партијама, ни на који начин не ограничава 
конкуренцију. 

Назив предметне јавне набавке је „Болеснички кревети и наткасне за Одељење хирургије“, а 
сврха и намена је опремање болесничких соба на Одељењу хиругије Наручиоца. Болеснички 
кревети и наткасне спадају у медицински намештај и део су неопходне опреме сваке болесничке 
собе, јер стандарди опремања болесничких соба захтевају и простор за одлагање личног прибора 
пацијента, у који спадају наткасне. Из тог разлога Наручилац уз сваки болеснички кревет 
набавља и наткасну.  

Напомињемо да Закон о јавним набавкама не обавезује наручиоца да предмет јавне набавке 
обликује по партијама, као и да је Наручилац водио рачуна о начелима јавних набавки, нарочито  
начелу ефикасности и економичности и начелу обезбеђивања конкуренције.  

Наручилац указује да понуђачи, уколико нису у могућности да понуду поднесу самостално, исту 
могу поднети као заједничку, сходно члану 81. Закона о јавним набавкама. 

 Наручилац остаје при свом захтеву. 

 

Одговор Наручиоца на питање 1:  

1.1.  Да, мисли се на сегменте лежеће површине. Сегменти лежеће површине морају се скидати, 
ради дезинфекције. 

1.2.  Бочне ограде морају имати такав систем спуштања да их је могуће спустити коришћењем 
једне руке. Нама као крајњем кориснику је битно да медицинско особље, приликом евентуалних 
хитних интервенција може ограде једноставно спустити или подићи коришћењем једне руке, 
уколико им је друга рука на други начин заузета. Саму технологију система спуштања страница, 
Наручилац не може дефинисати. Она зависи од произвођача, који су у обавези да под пуном 
одговорношћу, преко својих дистрибутера, приложе доказ да је то могуће на њиховом кревету 
(на начин предвиђен конурсном документацијом – каталог, изјава произвођача). 

1.3.  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и у складу са тим извршиће измену 
конкурсне документације тако да тражена техничка карактеристика (ставка 1, захтев под рб.8) 
сада гласи: „Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, полиетилена или 
материјала бољих карактеристика и веће издржљивости, израђеног уз примену антибактеријске 
технологије, могу се скинути са кревета“. 

1.4.  Приликом дефинисања димензија кревета, Наручилац је дефинисао прихватљиве оквире 
димензија, у складу са својим потребама и расположивим простором. Потенцијални понуђачи 
могу понудити добро чије су димензије унутар датих оквира. 
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1.5.  Дирекциони точак је пети точак који се налази на средини кревета и олакшава управљање 
креветом приликом транспорта пацијента на њему. 

 

Одговор Наручиоца на питање 2: 

2.1. Сегменти двосегментне лежеће плоче се морају скидати, ради лакше дезинфекције лежне 
плоче и основе кревета. У противном, делови кревета између основе кревета и сегмената лежне 
плоче остају недоступни приликом дезинфекције кревета, што оставља простор за 
размножавање вируса и бактерија, што угрожава здравље пацијената и медицинског особља. На 
стабилност кревета не сме утицати то да ли се сегменти лежне плоче могу скидати или не. 
Стабилност кревета зависи од његове конструкције и материјала који се користе.   

2.2. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и у складу са тим извршиће измену 
конкурсне документације тако да тражена техничка карактеристика (ставка 2, захтев под рб.4) 
сада гласи: „Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, полиетилена или 
материјала бољих карактеристика и веће издржљивости“. 

2.3. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и у складу са тим извршиће измену 
конкурсне документације тако да тражена техничка карактеристика (ставка 2, захтев под рб.11) 
сада гласи: „Кревет мора поседовати једносегментне металне бочне заштитне ограде које се 
могу спуштати“. 

2.4. Приликом дефинисања димензија кревета, Наручилац је дефинисао прихватљиве оквире 
димензија, у складу са својим потребама и расположивим простором. Потенцијални понуђачи 
могу понудити добро чије су димензије унутар датих оквира. 

2.5. Леђни сегмент кревета мора имати подесив нагиб и то подешавање мора бити могуће 
(полуга/ручица за подешавање) са обе стране кревета. Избор механизма за спуштање/подизање 
леђног сегмента препустили смо потенцијалним понуђачима, као би обезбедили већу 
конкурентност. 

Одговор Наручиоца на питање 3: 

ISO 13485 стандард дефинише захтеве за систем управљања квалитетом где организација мора 
да докаже своју могућност да обезбеди медицинске уређаје и сервис медицинских уређаја који 
доследно задовољавају потребе корисника и важеће регулаторне захтеве. Ове организације могу 
бити укључене у један или више стадијума радног века медицинског средства, укључујући 
дизјан и развој, производњу, лагеровање и дистрибуцију, инсталацију или сервисирање 
медицинских уређаја и опреме.  ISO 13485 се може примењивати и на добављаче и спољне 
сараднике који обезбеђују производ, укључујући и систем управљања квалитетом који се односи 
на сервис у таквим организацијама. (https://www.iso.org/standard/59752.html). Наручилац остаје 
при свом захтеву. 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 105-2018-О-01 


