
 
број: 01-2485/4-1 

датум: 06.07.2020. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, 

у даљем тексту: Закона) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем 

тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке добара број ЈНО 06/20 - ,,Набавка апарата за 

потребе Сектора медицине спорта” даје 

 

Појашњење конкурсне документације 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

У партији број 1. тачком 10) захтевате следеће: „Анализатор гаса за кисеоник (О2) . 

парамагнетски. Молимо Наручиоца да појсани и ближе опише потребне карактеристике 

анализатора (опсег мерења, прецизност, временски одзив...) како би могли закључити због чега 

Наручилац наводи парамагнетски анализатор као једину опцију анализатора гаса за кисеоник, а 

посебно имајући у виду да и други типови анализатора, са или без временски ограничене употребе 

(хемијски, ултразвучни, цирконијумски...) могу дати боље карактеристике и савременија решења. 

1. Одговор комисије наручиоца: 

Определили смо се за парамагнетски анализатор О2 имајући у виду искуство дуже од 15 година у 

раду са овом врстом анализатора. Ова врста анализатора се показала као најпоузданија  када се 

узму у обзир прецизност, дуготрајност и финансијски трошкови одржавања. 

Имамо искуства и са другим врстама анализатора О2, али се у нашим  условима рада где се 

примењују специфични протоколи тестова за врхунске спортисте који захтевају велике брзине 

траке(велика оптерећења)и велике вентилаторне волумене који досежу и 220 л/мин  нису показали 

поузданим. 

2. Питање заинтересованог лица: 

У партији број 1. Тачком 11) захтевате следеће: „Турбина: дигитална, већег дијаметра (оптимално 

28 мм), велики вентилаторни опсег: оптимално до 300 л/мин. 

Молимо Наручиоца да тачку 11) где описује техничко решење пнеумотахо сензора за мерење 

протока, наводећи да потражује „турбина: дигитална, већег дијаметра (оптимално 28 мм)“ измени 

тако што ће дозволити и еквивалентна решења која би задовољила потребне техничке 

карактеристике (опсег мерења, прецизност мерења, вентилаторни опсег). 
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2. Одговор комисије Наручиоца: 

Параметри који су у конкурсној документацији наведени, захтевани су из разлога што се показало 

да у ергоспирометријским тестовима код врхунских спортиста, јако битан фактор је дијаметар 

турбине, јер код мањих дијаметара турбине искуство показује да спортисти имају субјективни 

осећај недостатка ваздуха и тестове прекидају пре достизања параметара максималног теста.  

3. Питање заинтересованог лица: 

На страни 4. Конкурсне документације тачком 1) позицијом 4. Се дефинише да понуђач 

искључиво за апарат који нуди у партији број 1. Има важећу дозволу Министраства здравља. 

Молимо наручиоца да појасни да ли и потраживана трака-тредмил која ће се како наводи 

Наручилац „највише примењивати током прогресивних медицинских протокола и праћења стања 

кардиореспираторног система“ као неспорно медицинско средство мора бити понуђено са 

важећом дозволом за стављање у промет од стране надлежног органа. 

Посебно указујемо да и у партији 1. и у партији 2. Медицинска средства која су предмет јавне 

набавке морају да поседују дозволу за стављање у промет, издату од стране Агенције за лекове и 

медицинска средства Републике Србије. 

Молимо Наручиоца да појасни и да ли је под захтевао важећу дозволу за стављање у промет 

издату од стране Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије. 

3. Одговор комисије Наручиоца: 

Тредмил трака поменута јавном набавком ЈН није неопходно да поседује одобрење АЛИМСА-а , 

захтев се односи само на ергоспирометријску једицину. Поменути апарат предствља спортску 

опрему која је намењена и за потребе протокола колега из Сектора за стручни и 

развојноистраживачки рад у спорту. 

4. Питање заинтересованог лица: 

У партији број 2. тачка 2) захтевате следеће: „брзина траке 0-25 км/ч, опционо до 30 км/ч.“ 

Молимо Наручиоца да прецизно дефинише предемт јавне набавке и јасно дефинише коју потребну 

брзину трака мора да поседује, односно шта подразумева под термином опционо? Да ли опционо 

подразумева факултативну или обавезујућу техничку карактеристику? 

4. Одговор комисије Наручиоца: 

У партији 2, тачком 2 захтевана је брзина траке 0-25км/х  што је неопходно да испуњава, опционо 

до 30 км/х  подразумева да се не захтева обавезно, али  може бити предност при одлучивању 

(одређене атлетске дисциплине при тестирању захтевају ове брзине траке). 

 

5. Питање заинтересоваог лица: 

У Партији број 2/тачком 3) захтевате следеће: „позитивна елевација 0-24%, опционо 28%“. 
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Молимо Наручиоца да прецизно дефинише предмет јавне наабвке и јасно дефинише коју потребну 

позитивну елавацију трака мора да поседује, односно шта подразумева под термином опционо? Да 

ли опционо подразумева факултативну или обавезујућу техничку карактеристику? 

5.Одговор комисије Наручицоа: 

 У партији 2, тачком 3 захтевана је позитивна елевација 0-24% што је обавезујуће, опција од 28% 

није обавезујућа, али  може бити предност при одлучивању. 

 

6. Питање заинтересованог лица: 

У партији број 2. тачком 6) захтевате следеће: „садржи програмибилну контролну јединицу са 

екраном осетљивим на додир“. Да ли ћете прихватити да се у партији број 2. Под тачком 6) понуди 

трака-тредмил који садржи програмибилну контролну јединицу са екраном или тастатуром 

осетљивом на додир? 

6. Одговор комисије Наручиоца: 

У партији 2 под тачком 6, захтевана је програмибилна контролна једица са екраном осетљивим на 

додир, што не искључује и могућност тастатуре осетљиве на додир (опција ће се сматрати 

адекватном). 

7. Питање заинтересованог лица: 

У партији број 2. Тачком 8) захтевате следећу: „РС232 и УСБ прикључци за повезивање са 

периферним уређајима произвођача али обавезно коматибилна са ергометријским уређајима 

Шилер, Космед, Јегер“. 

Да ли ћете прихватити да се у партији 2. Под тачком 8) понуди трака-тредмил који садржи РС232 

и/или УСБ прикључке за повезивање са периферним уређајима произвођача али обавезно 

компатибилна са ергоспирометријским уређајима Шилер, Космед, Јегер? 

7. Одговор комисије Наручиоца: 

У партији 2, тачком 8 захтевани су прикључци RS232 I USB за повезивање са периферним 

уређајима .Трака мора имати  RS 232 прикључак , уколико има више портова  опционо је да један 

буде USB или  USB/RS232 . 

 

За сва даља питања, стојимо Вам на располагању. 

Комисија за јавну набавкју добара ЈНО 06/20 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН објавити на: 

- порталу ЈН; 

- интернет страници Наручиоца. 

 


