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Сектор за јавне набавке 
08/2 број:404-1-32/20-12 
 06.08.2020. године 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Филтери за 
еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и 
аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, број ЈН 404-1-110/20-30, 
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 04.08.2020. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке набавке Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани 
накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за 
интраоперативно спашавање крви, број ЈН 404-1-110/20-30, у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање:  
 
У складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) обраћамо Вам се као потенцијални понуђач у отвореном поступку јавне набавке добара – 
Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и 
аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, број јавне набавке  404-1-
110/20-30, са следећом сугестијом за партију 9: 

  
На основу досадашњег искуства и према уговореним  потребама највећих корисника предлажемо 

да се спецификација за партију 9 измени на следећи начин: 
  

Партија 9 Сетови за донорске и/или терапијске аферезне поступке компатибилни типу апарата 
Spectra Optia 

Ставка 1 Spectra Optia Exchange set – сет за терапијске измене плазме (терпијске аферезне 
процедуре) 

Ставка 2 Spectra Optia IDL set – за терапијско/донорско прикупљање ћелија 

Ставка 3 Spectra Оptia Collection set – за донорско прикупљање ћелија 

Ставка 4 Антикоагуланс АЦД-А од 500 мл компатибилан типу сетова 

Ставка 5 Антикоагуланс АЦД-А од 750 мл компатибилан типу сетова 

 
Образложење: 
  
Према спецификацији како је дата у документацији, није могуће тачно утврдити који је 

антикоагуланс одговарајући, пре свега због специфичности пацијената и процедура, као и начина рада 
корисника. Показало се као добра пракса да сам корисник, а према специфичности процедуре и 
пацијента одабере одговарајући антикоагуланс који треба да буде испоручен уз сет и коришћен у 
процедури. 

На пример: Када се спроводи процедура измене плазме великог волумена, потребно је 
употребити више од једног антикоагуланса од 750мл, и тада се обично користи један додатни од 500мл. 

  
Ову тврдњу базирамо на основу искуства у раду са скоро свим корисницима предметних сетова 

(Институт за трансфузију крви Србије, Клинички центар Војводине, Клинички центар Србије, Институт за 
здравствену заштиту мајке и детета Србије), а који су на овакав начин исказивали своје потребе. 
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Одговор:  
 
Техничком спецификацијом за партију 9 - Сетови за донорске и/или терапијске аферезне 

поступке компатибилни типу апарата Spectra Optia је, поред осталог, дефинисано да је неопходно 
да се путем сета обезбеди одговарајући антикоагуланс. 
 

Сходно наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог лица те Комисија за предметну 
јавну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији за партију 9. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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