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Дана: 22.01.2018. 
Број: 5/18/1-138 
(одговор бр.1) 
 

 

Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке добара – грејач инфузионих раствора, крви и крвних 
деривата, број јавне набавке 101-2017-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за 
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 29.12.2017. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без 
броја дана 19.01.2018. године у 14:30  (у ИОВ заведен дана 19.01.2018. под бројем 376). 

Заинтересовано лице, поставља следећа питања: 

- непотребно изостављено- 

Poštovani,  

u skladu sa članom 63, Zakona o javnim nabavkama, obraćamo vam se sa zahtevom za dodatno 
pojašnjenje i izmenu konkursne dokumentacije, za predmetnu javnu nabavku, u smislu zahtevanih 
tehničkih karakteristika 

Na strani 20 konkursne dokumentacije, a u pogledu zahtevanih tehničkih karakteristika koje 
ponuđeno dobro mora da poseduje zahtevate sledeće karakteristike: 

Stavka 3: Grejni raspon od 37°C do 41°C u inkrementima od 0,5 C. 

Naše pitanje u vezi ove karakteristike je da li ćete prihvatiti uređaj sa temperaturnim podešavanjem 
39°C/41°C/43°C s obzirom da se radi o grejnom rasponu koji je daleko efikasniji I koji je u 
skladu sa najnovijim ASTM F2172 – 02 standardom, a koji definiše zahteve za grejače infuzionih 
rastvora, krvi i krvnih derivata. 

Predlažemo izmenu konkursne dokumentacije. 

Stavka 5: Grejač sa napajanjem na 220V-240/50-60Hz 

Da li ćete prihvatiti grejač sa napajanjem 230V-240V/50-60Hz? Želimo da napomenemo da uređaj koji 
bismo ponudili takođe može raditi I sa napajanjem od 220V. 

Molimo Vas da prihvatite naše sugestije I izmenite konkursnu dokumentaciju s obzirom da, s jedne 
strane, ovakva odstupanja ni u kom slučaju ne umanjuju kvalitet rada aparata, a sa druge strane, 
nabavili ste uređaj koji je proizveden u skladu sa najnovijim ASTM standardima. 

- непотребно изостављено- 
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Одговори Наручиоца 

Одговор 1 

Не прихвата се захтев за измену захтеване техничке карактеристике под бројем 3. 

Образложење:  

У Одељењу за анестезију, интензивну терапију и негу Наручиоца, спроводе се три основне 
терапијске индикације за испоруку инфузионих раствора, крви и крвних деривата, 
контролисаном температуром на уласку у венски крвни суд. 

1. Испорука загрејаних инфузионих раствора, крви и крвних деривата на температури од 
37°C, код болесника са нормотермијом, са циљем одржавања температурне хомеостазе. 

2. Испорука загрејаних инфузионих раствора, крви и крвних деривата, на температури од 
37°C и вишим температурним вредностима, када је губитак топлоте током екстензивних 
абдоминалних хируршких интервенција, знатан и релативно брз. Могућност подешавања 
температурне испоруке у инкрементима од 0,5 C омогућава прецизинју актуелну 
испоруку, која у комбинацији са загревањем болесника корпоралним грејачима, 
различитим старосним групама, метаболички вулнерабилним геријатријским 
болесницима, болесницима различитог преоперативног метаболичког и општег стања, са 
различитим онколошким приступима током хируршког лечења, обезбеђује 
контролабилну и већу терапијску ширину третмана топлотом. 

3. Процедура Циторедуктивне хирургије и хипертермичке интраперитонеалне 
хемиотерапије, са фазма одржавања температурне хоместазе, загревањем, потом ако је 
индиковано хлађењем, и на крају, одржавање температурне хомеостазе унетим 
интравенским растворима на нивоу физиолошких температурних вредности (37°C), 
испраћено, и подешено према актуелној централној температури болесника 
(континуираним централним мониторингом температуре). 

 

Одговор 2 

Наручилац прихвата као основан захтев заинтересованог лица за измену захтеване техничке 
карактеристике под бројем 5, те ће сходно томе изменити конкурсну документацију. 
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