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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине бр.јн. 404-1-110/15-45  
 
 
             Дана 02.06.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине бр.јн. 404-1-110/15-
45, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
 
  Питање заинтересованог лица: 
 

1. „Љубазно Вас молимо за појашњење и дефинисање садржаја комплета за доле наведене 
ставке по партијама: 
Партија 1 
Ставка 1 – АВ линија комплет за апарат Bellco (Formula 2000) 
 
Партија 2 
Ставка 1 – АВ линија комплет за хемодијафилтрацију за Gambro, Innova (AK 200 Ultra S, 
Innova) 
Ставка 2 – АВ линија комплет за Gambro, Innova (AK 200 Ultra S) 
Ставка 3 – АВ линија комплет за Gambro, Innova ( Innova) 
Ставка 4 – Супституциона линија (AK 200 Ultra S) 
 
Партија 3 
Ставка 1 – АВ линија комплет за хемодијафилтрацију за Fresenius (4008S, 4008H и 4008B) 
Ставка 2 - АВ линија комплет за Fresenius (5008S) 
Ставка 3 - АВ линија комплет за Fresenius (5008) 
Ставка 4 – Супституциона линија (4008S и 4008H)“ 
 

 
 Одговор Наручиоца: 
 

1.   Назив комплет АВ линије за било коју дијализну машину односи се на првод енглеске речи сет 
који је као такав увршћен и у стандарде о хемодијализи, а ради се о јединственом систему 
полимерских цеви кроз који током хемодијализе протиче вантелесни дијализни крвоток и као 
такав се условно састоји од свог артеријског дела са сегментом крвне пумпе (и припадајућом 
артеријском комором и конекторима) и венског дела (и припадајућом венском комором и 
конекторима) који се повезују на дијализатор односно на дијализне игле као и мераче 
артеријског и венског притиска вантелесног крвотока.  
Димензије и детаљну спецификацију АВ комплета прописује произвођач одговарајуће 
машине, у овом случају Fresenius Medical Care, Gambro, Innova и Bellco. Подаци наведени за 
сваку ставку, а који су дати у заградама, односе се на модел апарата на којима се добра 
користе и за које понуђено добро мора у потпуности бити компатибилно и као такво и 
регистровано за употребу.  
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