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Гинеколошко-акушерска клиникa «НАРОДНИ ФРОНТ» 
Београд, Краљице Наталије 62. 
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863 
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888 
 
Дел. број:  
Датум:  

 

ПРЕДМЕТ: Одговори 7 на питања понуђача у поступку јавне набавке бр. О16-15 за 
2016. год. (потрошни материјал)  
 
 
ПИТАЊА:  

1. У вези са објављеном јавном набавком ЈН О16-15 – потрошни материјал 
молимо вас да из разлога поштовања Закона о јавним набавкама, извршите 
промену конкурсне документације, и то за партију 64, а на тај начин што би 
требало да извршите раздвајање ставки под редним бројевима 286,287 и 
288 из партије на сваку партију засебно. Сматрамо да треба уклонити ову 
неправилност у сачињавању конкурсне документације, јер су директно 
нарушена основна начела ЗЈН и то чл. 10 (начело обезбеђивања 
конкуренције) и чл. 12 (начело једнакости понуђача). У поменутој партији 
64 се налази више врста несродних производа различитих намена, што 
онемогућава подношење понуда од стране више понуђача. Формирањем 
засебних партија би се обезбедила већа конкуренција међу понуђачима, 
био би им омогућен равноправан положај и дата могућност да доставе своје 
понуде. Надамо се да ћете уклонити уочену неправилност и поступити у 
складу са ЗЈН имплементирајући у конкурсну документацију предложену 
промену. 

2. Дали сте процењену цену по ставкама. Да ли је прихватљиво прекорачење 
цене по појединим ставкама, а да укупна понуђена вредност партије није 
прекорачена? 

3. Табела структуре цене не може да се одштампа, потребно је да извршите 
корекцију. 

 
 
ОДГОВОРИ: 

1. Наручилац врши измену конкурсне документације и партију 64 дели у 2 
партије 64а и 64б. Ставке 286 и 287 чине партију 64а, а ставка 288 се 
издваја у посебну партију 64б. Склопива комора за примену 



бронходилатационе терапије чини целину са цревима са антимиробном 
заштитом на бази јона сребра.  
Спирала је склопива комора за примену бронходилатационе терапије у 
анестезији и интезивној нези и као таква чини саставни део са комплетом 
црева јер је дизајнирана да буде део система до 7 дана, колико трају и црева 
са антимикробном заштитом, у циљу примене бронходилатационе 
терапије без ремећења рада анестезијске машине или респиратора. 
Оно што посебно карактерише овакву врсту коморе је да не захтева 
дисконекцију кружног система за дисање, односно црева и на тај начин не 
ремети ни на који начин рад анестезијске машине нити распиратора, а 
омогућава примену терапије. Применом ове коморе заједно са цревима, 
пацијент се не угрожава јер се ни на један тренутак не одваја од 
прекопотребне респираторне подршке. 
У исто време, ова склопива комора омогућује потпину ефикасност 
антимикробне заштите у цревима, јер са њима функционише као целина и 
не одваја се из система за све време колико су и сама црева у употреби ( 7 
дана), чиме смањује ризик од пнеумоније узроковане респиратором јер 
нема дисконекције за сваки третман као приликом употребе других 
средстава за примену овакве терапије. 
За разлику од небулајзера, који захтева дисконекцију система и знатно 
дуже време припреме и администрације терапије, примена терапије са 
спиралом траје само два минута. На тај начин штеди се драгоцено време 
медицинског особља, у исто време омогуцавајући максималну безбедност 
за пацијента. 
Својим специјалним дизајном, склопива комора омогућава чак и до 20% 
већу ефикасност примене бронходилатационе терапије у односу на 
уобичајене методе примене терапије са другим средствима јер доводи 
честице аеросола до најоптималније величине. Овако смањене честице 
завршавају на правом месту у дисајном систему пацијента чиме се повећава 
успешност саме терапије. 
 

2. Да, оцена прихватљивости се врши према укупној понуђеној цени партије. 
У измењеној конкурсној документацији колона укупне процењене цене по 
ставкама се брише. 

3. Врши се измена обрасца структуре цене. 
 

  
 


