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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку анализатора 

електролита и ацидобазног статуса 

 

 На питање: 

Поштовани,  као заинтерсесовани понуђач,  молимо Вас да извршите измену конкурсне 

документације у прилогу број 2.Минималне техничке карактеристике (табела), ставка под 

редним бројем 9. 

„Испорука максимално 50 тестова са роком трајања минимално 6 месеци  од момента 

постављања на апарат кетриџа или појединачног теста (због боље  искористљивости 

потрошног материјала)” 

У  

„Испорука максимално 50 тестова са роком трајања минимално 30 дана  од момента 

постављања на апарат кетриџа или појединачног теста (због боље  искористљивости 

потрошног материјала)” 

Објашњење: код већине анализатора на тржишту, кетриџ има рок трајања 3-6 месеци  

„на полици” (shelf life), али од момента постављања на апарат рок трајaња је 1 месец  

(30 дана).  

Као наручилац, према члану 10.ЗЈН, дужни сте да омогућите  што је могуће  већу  

конкуренцију, што сте ограничили техничком спецификацијом.Молимо Вас да уважите 

наше објашњење и захтев и тиме  омогућите једнак положај  свим заинтересованим 

понуђачима. 

 

Достављамо  одговор: 

Имајући у виду да је центар за дијализу који је наручилац формирао  тек у свом зачетку, 

тј.на почетку рада, процена менаџмента здравствене установе је да приликом 

започињања рада и у наредном дужем периоду, број пацијената на дијализи којима је 

потребно урадити анализу електролита и ацидобазног статуса ће бити релативно мали. 

Из наведеног разлога, неопходно је  да рок трајања теста или кетриџа  који буде 

постављен на апарату буде што дужи, а минимално 6 месеци. Приликом одређивања 

оваквог услова наручилац је посебно имао у виду економичност употребе (буџетских) 

средстава, јер би у случају да  рок трајања буде краћи, односно са роком трајања  од 

једног месеца како предлаже потенцијални понуђач, наручилац  био приморан да 

недовољно  употребљен и непотрошен кетриџ баци и самим тим изазове  несразмерно 

велике трошкове. 

 



Из наведеног разлога, наручилац у свему остаје при условима и техничкој спецификацији 

која је предвиђена конкурсном документацијом. 

 

 

                                                                                                                         Чланови комисије 

                                                                                                                    др Јасмина Краговић 

                                          

                                                                                                                           Весна Ивановић 
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