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Број: 5/20/1-1061 
Дана: 21.04.2020.  
 
(одговор 1) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – хируршки конци, троакар сетови и хемостатска 
средства, број јавне набавке 31-2020-О-022, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за 
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 15.04.2020. године, 
заинтересовано лице је, путем електронске поште,  доставило дана 16.04.2020. године  захтев за 
додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 2139/20. 

 
Питање   

 
Poštovani, ispod su pitanja vezana za partiju broj 4, troakar setovi 5mm, 11mm, 12mm / 100mm: 
 
Pitanje 1: Da li možete pojasniti za partiju 4, Stavka 1, značenje “sa integrisanom redukcijom”? 
Neodvojivi reduktor je klinički potpuno ekvivalentan onom koji ima mogućnost odvajanja ali se ta 
funkcija ne koristi, ili eventualno ako se koristi, da tom prilikom ne dolazi do brze desuflacije. Zavisi 
od samog proizvoda. 
 
Pitanje 2: Možete li za partiju 4, stavku 2, dodati “ili odgovarajuće”. Postoje troakari kojima nije 
potreban dodatni prsten kako ne bi maglili, imaju tu prednost svojim sastavom.  
 
 

Одговор Наручиоца 
1. С обзиром на захтевне лапароскопске операције које обављамо на Институту за 

онкологију, а које подразумевају честе измене инструмената различитог промера, 
неопходна је компактност троакара која ће омогућити несметан рад, као и једноставност 
руковања. Интегрисани редуктор пружа додатну заштиту од десуфлације, која би могла 
довести до застоја у раду и непотребног продужења трајања процедуре што би могло 
негативно утицати, на и овако већ угрожено, здравље пацијента. 

 

2. Што због дужине захтевних лапароскопских операција, што због великог броја 
различитих инструмената који се користе и омогућавају додатну хемостазу и коагулацију, 
долази до ослобађања дима и испаравања течности. 
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Из тог разлога Наручилац захтева апсорпциони прстен против замагљивања који осим 
што брише телесне течности и нечистоће, упија и апсорбује течност, тј. задржава је у 
себи до завршетка процедуре. На тај начин спречава могућност да иста уђе у редуктор 
трокара и дође у додир са сочивом ендоскопа након поновног убацивања, а самим тим и 
могућност замагљивања. 

 

Из наведених разлога, Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама. 

 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 31-2020-О-02 
 
 


