
 

                                                                                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                          
                                                                                                                         Број: 2577/5-3 

                                                                                                    Датум: 20.06.2018. год. 

 

 

На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – Инфузионе и шприц пумпе по партијама, ЈН ОП 

34Д/18, даје  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Заинтересована лица су тражила додатна појашњења у вези са предметном јавном набавком у 

виду следећих питања:  

 

Питање 1: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 

Ставка: Врста јединице: Мултифункционална, преносива, волуметријска инфузиона пумпа за 

повремену или континуирану испоруку лекова, парентералне, ентералне хране и крви 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи: Врста јединице: Мултифункционална, 

преносива, волуметријска инфузиона пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова и 

парентералне хране? 

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди инфузиону пумпу за повремену или континуирану 

испоруку лекова и парентералне хране.  

 

Питање 2: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 

Ставка: Концентрацији или количини лека у  µg, mg, IU, mmol, или mEq по ml  

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи: концентрацији или количини лека у  µg, mg 

или IU по ml?  

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди концентрацију или количину лека у  µg, mg или IU 

по ml.  

 

Питање 3: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 

Ставка: Попис лекова који садржи минимум 1.000 лекова  с могућношћу груписања  лекова у минимум 

10 категорија (с параметрима о дози, болусу те границама брзине дозирања) 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Попис лекова који садржи минимум 1.000 

лекова? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.  

 

Питање 4: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 

Ставка: Начин рада с повременим унапред заданим испорукама болуса 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.  
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Питање 5: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 

Ставка: Детектор ваздуха у линији – детекција волумена ваздуха у линији (већих од 0,01 ml). 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи: Детектор ваздуха у линији – детекција 

волумена ваздуха у линији (већих од 0,05 ml)? 

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди детектор ваздуха у линији – детекција волумена 

ваздуха у линији (већих од 0,05 ml).  

 

Питање 6: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 

Ставка: Тежина: до 2 кг 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Тежина: до 2,5 кг? 

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу тежине до 2,5кг.  

 

Питање 7: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 

Ставка: Батерија NiMH, са могућношћу промене без употребе алата, и капацитетом 8h при 

25ml/h и временом пуњења до 100% за просечно 6h 

Да ли је прихватљиво да се понуди Li-Ion батерија? 

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу са литијумском батеријом (Li-Ion батерија), 

односно  која има карактеристике, односно одговарајући капацитет у складу са наведеним у техничкој 

спецификацији из конкурсне документације за предметну јавну набавку.  

 

Питање 8: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 

Ставка: Рад пумпи у пољу магнетног зрачења 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.  

 

Питање 9: 

Партија 2 – Шприц пумпе 

Ставка : Врста јединице:  Мултифункционална, преносива,  инфузиона шприц  пумпа  за повремену или 

континуирану испоруку лекова и ентералне хране. 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Врста јединице:  Мултифункционална, 

преносива,  инфузиона шприц  пумпа  за повремену или континуирану испоруку лекова? 

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу за повремену или континуирану испоруку 

лекова.  

 

Питање 10: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка: Маx. болус:  1.800 ml/h 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Маx. болус:  1.500 ml/h? 

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу којој је Маx. болус: 1.500 ml/h.  
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Питање 11: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка : Подржава величине шприца: 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml, различитих произвођача 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Подржава величине шприца:  5ml, 10ml, 

20ml, 30ml, 50/60ml, различитих произвођача? 

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача која у понуди нема величину шприца 2/3ml.  

 

Питање 12: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка: Концентрацији или количини лека у  µg, mg, IU, mmol, или mEq по ml  

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : концентрацији или количини лека у  µg, mg 

или IU по ml?  

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди концентрацију или количину лека у  µg, mg или IU 

по ml.  

 

Питање 13: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка: Попис лекова који садржи минимум 1.000 лекова  с могућношћу груписања  лекова у минимум 

10 категорија (с параметрима о дози, болусу те границама брзине дозирања) 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Попис лекова који садржи минимум 1.000 

лекова? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације. 

 

Питање 14: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка: Контрола аналгезије од стране пацијента (PCA) 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације. 

 

Питање 15: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка: Терапијски профили 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације. 

 

Питање 16: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка:Тежина: до 2 кг 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : Тежина: до 2,5 кг? 

 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу тежине до 2,5кг. 

 

Питање 17: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка:Батерија NiMH, са могућношћу промене без употребе алата, и капацитетом 8h при 

25ml/h и временом пуњења до 100% за просечно 6h 

Да ли је прихватљиво да се ponudi Li-Ion батерија? 
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Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу са литијумском батеријом (Li-Ion батерија), 

односно  која има карактеристике, односно одговарајући капацитет у складу са наведеним у техничкој 

спецификацији из конкурсне документације за предметну јавну набавку.  

 

Питање 18: 

Партија 2 – Шприц пумпе 
Ставка: Рад пумпи у пољу магнетног зрачења 

Да ли је прихватљиво да се ова ставка уклони из техничких карактеристика? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.  

 

Питање 19: 

Партија 1 – Инфузионе пумпе 
Да ли прихватате пумпу која нема опцију piggyback-а, али има секвенцијални мод, који је сличан 

функцији piggyback-а где се могу подесити више индивидуалних инфузија, али се не могу мењати и 

пребацивати међусобно већ иду једна за другом? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.  

 

Питање 20: 

Партија 2 – Шприц пумпе 

Да ли прихватате пумпу којој је максимални болус 1500 ml/h? 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди пумпу којој је  Маx. болус: 1.500 ml/h.  

 

Питање 21: 

Партија 2 – Шприц пумпе 

Да ли прихватате пумпу која у понуди нема величину шприца од 2/3 ml али има могућност калибрације 

на дату величину шприца? 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће одбити понуду понуђача која у понуди нема величину шприца 2/3ml, али има могућност 

калибрације на дату величину шприца.  

 

Питање 22: 

Партија 2 – Шприц пумпе 

Да ли прихватате пумпу која не поседује TCI опцију – циљану контролисану инфузију? 

 

Одговор наручиоца: 
Није прихватљиво, Наручилац остаје у свему из конкурсне документације.  

 

 

 

Дн:  
- порталу ЈН  

- интернет страници наручиоца 

  

 

 

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

            ЈН ОП 34Д/18                               


