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            ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Филтера за 
еритроците филтрираних накнадно, филтера за тромбоците филтрираних накнадно и сетова за 
донорске аферeзне поступке ЈН 404-1-110/16-22 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

Дана 01.07.2016. године, након истека радног времена, заинтересовано лице се путем 
електронске поште обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне 
набавке Филтера за еритроците филтрираних накнадно, филтера за тромбоците филтрираних 
накнадно и сетова за донорске аферезне поступке ЈН 404-1-110/16-22, у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама   
 

Захтев заинтересованог лица: 

 

“ У складу са чл. 63 ст. 2, Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 
68/15), обраћамо Вам се као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке филтера за 
еритроците филтрираних накнадно, филтера за тромбоците филтрираних накнадно и сетова за 
донорске аферезне поступке (тромбоците)- ЈН 404-1-110/16-22 ради добијања додатних 
информација ( појашњења) у вези прпремања понуде. 

Имајући у виду чињеницу да произвођач Terumo BCT за извођење донорских аферезних 
поступака ( тромбоците ) поред апарата Trima Accel, за који се и спроводи набавка потрошног 
материјала кроз партију број 4 – сетови за донорске афрзне поступке ( тромбоците) у свом 
асортиману има и апарата Spectra Optia ( а исти у свом раду користи: Клинички центар Војводине, 
Институт за трансфузију крви Србије, Универзитетска дечија клиника Београд...) предлажемо да 
наручилац измени  опис партије бр. 4 у делу назива апарата као и у делу количне потребног 
материјала те да у опису партије уместо „ Сетови за донорске аферезне поступке ( тромбоците) 
компатибилне типу апарата „ TRIMA Accel“ стоји „ Сетови за донорске аферезне поступке   
(тромбоците) компатибилне типу апарата „ TRIMA Accel i Spectra Optia“ или да евентуално 
формира посебну партију за сетове компатибилнее апарату Spectra Optia.“ 

 
Одговор наручиоца: 

Техничком спецификацијом конкурсне документације, за партију 4, дефинисани су Trima 
Accel апарати, из разлога што се у референтним здравственим установама, исти користе за 
донорске аферезне поступке (тромбоцити), док се апарати Spectra Optia или не користе уопште 
или се користе за терапијске аферезне поступке, а који нису предмет ове јавне набавке. 

На основу наведеног, комисија наручиоца остаје при наводима датим у конкурсној 
документацији, односно при првобитној садржини конкурсне документације. 
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57016.46/55 

mailto:public@rfzo.rs

