
 

 

08/2 број: 404-1-58/19-40 

28.11.2019. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Реагенаса, изузев 
за трансфузију, број јн 404-1-110/19-64, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 25.11.2019. године, 26.11.2019. године и 27.11.2019. године, заинтересована лица су се 
обратила Наручиоцу захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Реагенаса, 
изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/19-64, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1: Овим путем бих желео да Вас замолим за измену конкурсне документације, везано за 
апарате компаније STAGO, а чији смо ми ексклузивни дистрибутери на територији Србије. 

Детаљним прегледом конкурсне документације уочено је да у потпуности недостаје спецификација за 
апарат STAGO STA Compact, а који се налази у следећим установама: 

- Клинички центар Србија 

- Клинички центар Војводине 

- Клинички центар Крагујевац 

- Општа болница Чачак 

- Општа болница Бор 

- Институт за онкологију и радиологију Србије 

- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње 

              Заинтересовано лице је доставио обједињену спецификацију за потрошњу за 6 месеци за 
поменуте установе, а према спецификацијама установа, па Вас молимо да је уврстите у конкурсну 
документацију. 

               Желео бих такође да Вам скренем пажњу да на више од половине поменутих установа, апарат 
STA Compact је једини за контролу хемостазе и коагулације.. 

Одговор  бр. 1: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

Питање бр. 2:  

Партију 44. би требало изменити, онако како стоји приложено – однос реагенаса и осталог потрошног 
материјала мора бити одговарајући, иначе се анализе не могу урадити.  

Две установе имају STA Satellite – Институт за онкологију и радиологију Војводине и Здравствени центар 
Неготин, па сходно томе смо и количине ускладили, и избрисали оне реагенсе које ове установе не 
употребљавају. 

Такође, неки реагенси су замењени, и више се не могу купити (Неопластине је замењен за Неоптимал 
реагенсом). 

Одговор  бр.2: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

Питање бр. 3: Молим Вас за следећа појашњења конкурсне документације молим Вас за потврду да је 
за ставке које нису медицинска средства довољно доставити изјаву понуђача на меморандуму да 
понуђено добро није медицинско средство. 
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Одговор бр. 3: Комисија је става да је за ставке које нису медицинска средства довољно 
доставити изјаву понуђача на меморандуму да понуђено добро није медицинско средство. У 
складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 4: Молим Вас за појашњење везано за партију 128, за наведену партију, за позицију 1, 
наведено је да је потребна количина 40 паковања. У делу „величина паковања“ је наведено да постоје 
облици паковања од 12/16/24/96 тестова. Молимо да се дефинише који облик паковања је потребно 
понудити, или да наведете колико је укупно тестова потребно за ову позицију уколико је јединица мере 
тест.  

Обзиром да је дефинисана процењена вредност, желимо да сугеришемо да ће се у ову вредност, на 
основу цена на тржишту, уклопити укупно 24 теста (2 паковања по 12 тестова) за позицију 1, као и 2 
паковања за позицију 2 (тачно колико је и тражено за ставку 2).  

Молим Вас за измену горе наведених делова конкурсне документације како би понуђачи могли да 
поднесу исправне понуде, у оквиру процењене вредности. 

Одговор  бр. 4: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 5: Након прегледа техничке спецификације централизованог тендера - јавна набавка бр. 404-
1-110/19-64 (јавна набавка Реагенси, изузев за трансфузију), који је изашао 22.11.2019. желимо да дамо 
пар примедби: 

Потпуно је изостављен гасни анализатор ABL800, произвођача Радиометер,који се налази  на Институту 
за неонатологију Београд и у Општој болници Пожаревац. Знамо да су корисници доставили ове апарате 
на својим списковима јер су већини њих ово управо једини гасни анализатори за пацијенте. 

Одговор  бр. 5: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 6: Након прегледа техничке спецификације централизованог тендера - јавна набавка бр. 404-
1-110/19-64 (јавна набавка Реагенси, изузев за трансфузију), који је изашао 22.11.2019. желимо да дамо 
пар примедби: 

Количине реагенаса наведене у Партији 86 за ABL80 и ABL 90 су значајно мање од количина које су 
испоручиване  корисницима годинама уназад. Са већином корисника смо заједно размењивали 
информације о броју узорака и броју тестова који су им неопходни и које су послали ка РФЗО за овај 
тендер.  

Желимо посебно да напоменемо највећег корисника и болницу у Србији – КЦС који поседује искључиво 
Радиометер ABL90 и ABL 80 апарате и примера ради само њихове годишње потребе (које су и послали 
ка РФЗО-у) су следеће: 

ABL 90: 

SP90 564 ком 

SC90 300/30 84 ком  

SC90 600/30 72 ком (у тендеру стоји 13 ком?) 

SC90 900/30 128 ком (у тендеру стоји 21 ком?) 

ABL80: 

SC80 100/30 50 kom (у тендеру стоји 1 ком?) Itd.. 

Сходно овим подацима количине које су изашле у тендеру су 3 до 4 пута мање од потреба корисника, с 
тога желимо да Вам напоменемо на овај велики пропуст како потенцијално не би дошло до неспоразума 
и проблема приликом склапања појединачних уговора са крајњим корисницима. 



 

 
Такође желимо да напоменемо да је процењена вредност за ову партију, претпостављамо случајно, 
умањена за око 40% од тржишних цена! Увидом у остале партије где смо ми понуђачи, као и у разговору 
са осталим понуђачима видели смо да је политика РФЗО-а за овај Тендер умањење цена за око 15% код 
свих понуђача, али смањење од 40% сматрамо грешком те Вас љубазно молимо да исправите 
процењену вредност, јер су такве цене испод наших набавних цена.  

Одговор  бр. 6: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

Питање бр. 7: У партији 25 (Reagensi i potrošni materijal – hematološki analizator YUMIZEN H2500, PENTRA 
DX NEXUS) приметили смо да реагенс АБX Миноцлаир НЕДОСТАЈЕ. Такође за контролу АБX Диффтрол 
НЕДОСТАЈУ наведени нивои Н, Л и Х те би исправан изглед партије требао бити: 

Редни 
број ставке Назив ставке Јединица мере 

Величина паковања 

1 ABX Basolyse паковање 5000 mL 

2 ABX Diluent паковање 20000 mL 

3 ABX Cleaner паковање 1000 mL 

4 ABX LEUKODIFF паковање 1000 mL 

5 ABX Fluocyte паковање 500 mL 

6 ABX Lysebio паковање 1000 mL 

7 ABX Nucediff паковање 1000 mL 

8 ABX DIFFTROL N паковање 1 

9 ABX DIFFTROL L паковање 1 

10 ABX DIFFTROL H паковање 1 

11 ABX MINOTROL RETIC N паковање 1 

12 ABX MINOTROL RETIC L паковање 1 

13 ABX MINOTROL RETIC H паковање 1 

14 ABX Minoclair паковање 500 mL 

 

Одговор  бр. 7: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 8: У наслову партије 28 изостављен је апарат Pentra MS CRP, dok je Pentra ES 60 pogrešno 
nazvana Pentra S 60. 

С тога би исправан наслов партије био Реагенси и потрошни материјал -Хематолошки анализатор: Pentra 
XL R80,ABX Pentra 80, Penra ES 60, Pentra MS CRP 

Редни 
број 
ставке 

Назив ставке Јединица мере 
Величина 

паковања Количина 

1 Lysebio паковање 1l 13 

2 Minoclair паковање 0,5l 18 

3 Difftrol Normal паковање 3ml 29 

4 Difftrol High паковање 3ml 16 

5 Difftrol Low паковање 3ml 16 

6 Lysebio паковање 0.4l 273 

7 Eosinofix паковање 1l 151 

8 Basolyse II паковање 1l 348 

9 Minotrol CRP Normal паковање 2.5ml 3 

10 Minotrol CRP High паковање 2.5ml 3 

11 Minotrol CRP Low паковање 2.5ml 3 



 

 
12 CRP REA паковање 100 testova 88 

13 Basolyse NE IDE паковање 5000ml 56 

14 Diluent паковање 20l 290 

15 Leucodiff  NE IDE паковање 1l 40 

16 Fluocyte паковање 0.5l 93 

17 Nucediff  NE IDE паковање 1l 152 

18 Minotrol retic nivo 1 паковање 3ml 9 

19 Minotrol retic nivo 2 паковање 3ml 9 

20 Minotrol retic nivo 3 паковање 3ml 9 

21 Cleaner паковање 1l 388 

 

Такође овој партији НЕ ПРИПАДАЈУ следећи реагенси Basolyse od 5000ml, Leucodiff i Nucediff (обележено 
жутом бојом) те Вас молимо да исте избаците из табеле. 

 

Одговор  бр. 8: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 9: У партији 180 Reagensi za biohemijski analizatori  MINDRAY BS 400 i MINDRAY BS 480 
(MINDRAY) NEDOSTAJU следећи реагенси: 

1 Hemoglobin A1c sa kalibratorom i kontrolom pak 200 testova 

2 Specifični protein kalibrator  pak 5×1 mL 

3 ASO/RF/CRP kontrola pak 3*1ml; H3*1ml 

Одговор  бр. 9: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 10: Такође желимо да напоменемо да је процењена вредност за партију 86. Reagensi i 
potrošni material za gasne analizatore ABL 80 I ABL90, претпостављамо случајно, умањена за око 40% од 
тржишних цена! Увидом у остале партије где смо ми понуђачи, као и у разговору са осталим понуђачима 
приметили смо умањење цена за око 15% код свих понуђача, али смањење од 40% сматрамо 
грешком,као и неједнаким третманом тј. дискриминацијом  у односу на остале понуђаче,  те Вас љубазно 
молимо да исправите процењену вредност, јер су такве цене испод наших набавних цена. 

Одговор  бр. 10: Одоговор на ово питање се налази у одговору бр. 6. 

 

Питање бр. 11: Заинтересовано лице има молбу за појашњење ставки у партији под редним бројем 124 у 
конкурсној документацији ЈН 404-1-110/19-64 : 

Ставка 1. Одвојена су паковања за Bakterijski i Gljivični panel. 

Паковање за тестирање бактеријског панела (за 6 бактерија Acinetobacter baumannii, Enterococcus 
faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Saphylococcus aureus)  се 
састоји од  12 kartridža и 12 sample inlet као и 12 реагенаса одвојено запакованих (другачија им је шифра). 

Паковање за тестирање гљивичног панела (за 5 gljivicaCandida albicans, Candida tropicalis, Candida 
parapsilosis, Candida glabrata, Candida kruse) се састоји од 12 кертриџа и 12 сампле инлет. И овде се 
довојено налази 12 реагенаса одвојено запакованих.   

Ставка 2. Бактеријска контрола -  се састоји из  позитивне бактеријске контроле и негативне 

бактеријске контроле. 



 

 
Паковање позитивне бактеријске контроле састоји се од 2 различита бактеријска панела (AbSaKp Buffer-

Based Control, EcPaEfm Bufer-based control). Паковање за сваки панел садржи по 4 теста. 

Паковање негативне бактеријске контроле састоји се од 8 тестова. 

Ставка 3. Гљивична контрола се састоји из позитивне гљивичне контроле и негативне гљивичне 

контроле.  

Паковање позитивне контроле састоји се од 2 гљивична панела (APG Blood-based control, TPK Blood-

based control). Паковање за сваки панел садржи 2 теста.  

Паковање негативне гљивичне контроле састоји се од 8 тестова.  

На основу овога, молим Вас за појашњење колоне „Kоличина“, да ли је ово број тестова или паковања? 

Молим Вас да у складу са овим потврдите и процењену вредност партије.    

Одговор  бр. 11: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 12: Заинтересовано лице има неколико питања везаних за појашњење одређених ставки у 

конкурсној документацији ЈН 404-1-110/19-64 у партијама 116,119,124,127 молим Вас за појашњење да ли 

се колона „Kоличина“ односи на број паковања или број тестова? Молим Вас да у складу са тим потврдите 

процењену вредност. 

Одговор  бр. 12: Јединица мере за партије 116, 119, 124 и 127 се односи на паковања. У складу са 

тиме, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 13: У партији 119, а у вези са редним бројем ставки 1. ,2., 3., 4., 5. Број тестова у паковању је 

10, па Вас молимо за појашњење бројева у колони „Kоличина“, да ли се односе на број паковања или број 

тестова? Молим Вас да у складу са тим потврдите процењену вредност. 

Одговор  бр. 13: За партију 119, ставке 1., 2., 3., 4. и 5 се односе на паковања. У складу са тиме, биће 

извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 14: Поводом објаве конкурсне документације за Јавну набавку реагенси, изузев за 

трансфузију под редним бројем 404-1-110/19-64, молим Вас за одговор, да ли ће бити допуне конкурсне 

документације? У постојећој техничкој спецификацији, “прилог Б“, нису заступљени лабораторијски тестови 

и реагенси за PCR GeneXpert BCR-ABL, HPV, као ни реагенси за детекцију различитих антигена или 

антитела на апарату Virclia, metoda hemiluminiscenija. Тест Genexeprt BCR-ABL се ради у KЦ Kрагујевац, 

KЦ Војводине и KЦ Ниш. Док се тестирање на апарату Virclia ради у KЦ Kрагујевац.   

Одговор  бр. 14: Област молекуларне дијагностике и метаболичких болести, односно Elisa читачи и 

тестови, PCR дијагностика, FISH апарати и flow цитометри нису предмет ове јавне набавке. За 

апарат Virclia установе нису исказале потребе за истим.  

Питање бр. 15: Дана 22.11.2019. године објављена је конкрусна документација за ЈН бр. 404-1-110/19-65, 
за набавку реагенси, изузев за трасфузију. 
          У наведеној конкурсној документецији уочили смо грешку, где су исказане вреднсоти реагенаса 15% 
испод мајниже тржишне цене. Молимо Вас за исправку наведених цена. 
 
Одговор  бр. 15: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.  
 
Питање бр. 16: Заинтересовано лице се јавља као ексклузивни дистрибутер фирме XXXXXXX за подручје 
Србије. Ми нудимо реагенсе и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе BRAHMS (Kryptor 
Compact Plus), Партија 54. 
Мојом грешком, приликом пријаве сам пермутовао  количине две ставке. Послао сам: 



 

 

Редни број 
ставке 

Назив ставке Јединица мере 
Јединична  

цена без 
ПДВ-а 

Величина 
паковања 

Број тестова 
по паковању, 

ако има 

Оквирна годишња 
количина за све 

здравствене установе 

11 
brahms papp-a 
kryptor cal 

паковање 13,860.00 6x0,65ml 
  205 

12 
brahms papp-a 
kryptor  

паковање 42,240.00 75 tests 
75 15 

A требало је: 

Редни број 
ставке 

Назив ставке Јединица мере 
Јединична  

цена без 
ПДВ-а 

Величина 
паковања 

Број тестова 
по 

паковању, 
ако има 

Оквирна годишња 
количина за све 
здравствене установе 

11 
brahms papp-a 
kryptor cal 

паковање 13,860.00 6x0,65ml 
  15 

12 
brahms papp-a 
kryptor  

паковање 42,240.00 75 tests 
75 205 

Мојом грешком, приликом пријаве сам пермутовао  количине две ставке. Послао сам: 

11 brahms papp-a kryptor cal     паковање 6x0,65ml 69 

12 brahms papp-a kryptor      паковање 75 tests 5 

Молим Вас за исправку количина наведених у тендерској документацији, а самим тим и процењене 

вредности партије 54. 

Одговор  бр. 16: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 17: У партији 110, за ставку 2 је наведена количина од 2696. Обзиром да је ово превелика 

количина паковања (свако паковање има по 1000 комада) молимо за појашњење да ли се овде количина 

односи на паковања или комаде. 

Одговор  бр. 17: За партију 110, ставкa 2. се односи на паковања. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 18: Након детаљне анализе техничке спецификације (прилог Б), желимо да укажемо да су 
минималне количине објављене за партије број 67, 201 и 205, мање од количина прометованих добара за 
период од 6 месеци током 2019. и довољне су за период од 4 месеца. Молимо да количине ускладите са 
изменом из Прилога В где су измене обележене жутом бојом, а у складу са прометованим добрима.  
 
Такође, увидом у процењену вредност партија 67, 82, 143, 201 и 205, установљено је су исте 15% мање од 
реалне тржишне вредности. Сходно томе молимо да коригујете процењене вредности за партије број 67, 
82, 143, 201 и 205, у складу са упоредивим реалним тржишним ценама предмета набавке и омогућите 
понуђачу подношење прихватљиве понуде. У складу са наведеним, молимо да коригујете процењене 
вредности за поменуте партије, тако да гласе: 
 
Процењена вредност за партију 67: 153.512.888,22 динара без ПДВ-а; 
Процењена вредност за партију 82:  1.016.971,01 динара без ПДВ-а; 
Процењена вредност за партију 143: 807.134,42 динара без ПДВ-а; 
Процењена вредност за партију 201: 84.838.395,58 динара без ПДВ-а; 
Процењена вредност за партију 205: 29.262.178,63 динара без ПДВ-а. 

 

Одговор бр.18: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 19: Имајући у виду број анализа предвиђених предметом набавке у партији бр. 106, молимо да 

наручилац изврши измене минималних количина потрошног материјала према спецификацији из прилога. 



 

 
Одговор бр.19: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 20: Увидом у партију број 201 установили смо да су изостављени апарати cobas Integra 400 

plus, cobas c311, c501 cobas 6000, који се налазе код корисника: Kлинички центар Војводине, Институт за 

онкологију Војводине, ОБ Петровац на Млави, Институт за ментално здравље, Инстут за плућне болести 

Војводине, Kлиника за неурологију и психијатрију, KБЦ Бежанијска коса, KБЦ Звездара, Институт за 

здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Kлинички центар Србије, Општа болница 

Kикинда.  

Сходно томе  молимо за измену назива наведене партије тако да исти гласи: „„Reagensi za biohemijski 

analizator c502 cobas 8000, Cobas Integra 400 plus, cobas c311, c501 cobas 6000  (ROCHE Diagnostics)“. 

Одговор  бр. 20: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 21: У оквиру Прилога Б - техничка спецификација/списак партија за јавну набавку реагенаса, 

изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/19-64 за партију 1, HPLC dijagnostika analizator D10  наведена 

процењена вредност и количина су нереално ниске. Процењена вредност је одређена према тесту док је у 

конкурсној документацији јединица мере паковање. 

Одговор  бр. 21: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 22: У оквиру Обрасца понуде бр 4.1 за партије од 1-204 није дефинисана партија за реагенсе и 
потрошни материјал за гасни анализатор моделGEM Premier 5000, proizvođača Instrumntation Laboratory. 

Поменути анализатор се налази у функцији у установи ОБ Чачак која је наведена у Прилогу А конкурсне 
документације (Списак здравствених установа за чије потребе се спроводи поступак  набавке). 

Изостављањем партије за наведени анализатор (gasni analizator model GEM Premier 5000, proizvođača 
Instrumentation Laboratory) установа ОБ Чачак неће бити у могућности да обавља анализе које се одређују 
на овом апарату. 

На основу наведеног разлога молимо Kомисију да размотри наш предлог и да у оквиру конкурсне 
документације, Образац понуде бр 4.1 за партије 1-204 дефинише и партију Reagensi i potrošni materijal za 
gasni analizator model GEM Premier 5000, proizvođača Instrumentation Laboratory. 

Одговор  бр. 22: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 23: У Техничкој спецификацији конкурсне документације за партије 71 до 83 тражено је да се 

доставе узорци. Обзиром на то да се партија 71- Reagensi i potrošni materijal za urinski analizator model 

IRICELL 2000, proizvođač Beckman Coulter, односи на потпуно аутоматизован анализатор за комплетну 

анализу урина (хемијски преглед и седимент урина) и да може да користи само једну врсту потрошног 

материјала и тест трака, што ће бити потврђено изјавом произвођача о компатибилности понуђених 

добара, да ли је неопходно достављати узорке и за партију 71? 

Одговор  бр. 23: За партију 71 није потребно доставити узорке. Узимајући у обзир Вашу сугестију, 

биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 24: У оквиру Обрасца понуде бр 4.1 за партије од 1-204 уочили смо следеће недостатке: 

а. у спецификацији за партију 89 Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator model GEM Premier 3000, 
proizvođača Instrumentation Laboratory) нису наведене следеће ставке 

• Capillary kit, (величина паковања 200 ком) 

• Heparinizirani špricevi(величина паковања 100 ком) 



 

 
• CVP Multipack  (величина паковања 4x5x2.5 мл) 

б. у спецификацији за партију 90 (Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator model GEM Premier 3500, 
proizvođača Instrumentation Laboratory) нису наведене следеће ставке 

• Capillary kit,, (величина паковања 200 ком) 

• Heparinizirani špricevi (величина паковања 100 ком) 

• CVP Multipack  (величина паковања 4x5x2.5 мл) 

ц. у спецификацији за партију 91 (Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator model GEM Premier 4000, 
proizvođača Instrumentation Laboratory) нису наведене следеће ставке 

• Capillary kit,, (величина паковања 200 ком) 

• Heparinizirani špricevi (величина паковања 100 ком) 

д. у спецификацији за партију 115 Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Evolis није наведена следећа 
ставка 

• Test za kvalitativno određivanje antigena i antitela za HCV  (величина паковања 96 тестова) 

е. у спецификацији за партију 115 Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Evolis треба изменити назив 
партије у Laboratorijski testovi i reagensi za aparat EVOLIS/EVOLIS Twin, обзиром на то да и модел апарата 
EVOLIS Twin, који је у употреби у установама наведеним у Прилогу А конкурсне документације, користи 
идентичне реагенсе као и модел апарата EVOLIS 

ф. у спецификацији за партију 142 (Reagensi za biohemijski analizator 640 AU (Beckman Coulter) нису 
наведене следеће ставке 

• Glukoza  (величина паковања 4200 тестова) 

• HDL Holesterol  (величина паковања 600 тестова) 

• C-reaktivni protein(величина паковања 760 тестова) 

г. у спецификацији за партију 147 (Reagensi za biohemijski analizator AU 480 (Beckman Coulter)) нису 
наведене следеће ставке 

• Primary cut-off multi drug calibrator  (величина паковања 1x5 мл) 

• THC 25 Calibrator  (величина паковања 1x15 мл) 

• THC 50 Calibrator (величина паковања 1x15 мл) 

• THC 75 Calibrator  (величина паковања 1x15 мл) 

• THC 100 Calibrator (величина паковања 1x15 мл) 

• Liquichek TDM control  (величина паковања 12x5 мл) 

х. у спецификацији за партију 147 (Reagensi za biohemijski analizator AU 480 (Beckman Coulter)) треба 
изменити следећу ставку 

• ставку 34 - Čašice a 2,0 mL изменити назив ставке у Čašice a 1,0 mL 

и. у спецификацији за партију 159 (Reagensi za biohemijski analizator DxC700AU (Beckman Coulter)) нису 
наведене следеће ставке 

• System calibrator  (величина паковања 20x5 мл) 

• Trigliceridi  (величина паковања 3000 тестова) 

• Haptoglobin  (величина паковања 540 тестова) 

• Feritin (величина паковања 1000 тестова) 

ј. из спецификације за партију 159 (Reagensi za biohemijski analizator DxC700AU (Beckman Coulter)) треба 
избацити следеће ставке 

• ставку 82 - Primary cut-off multi drug calibrator (величина паковања 1x5 мл) 

• ставку 103 - THC 25 Calibrator  (величина паковања 1x15 мл) 

• ставку 104 - THC 50 Calibrator (величина паковања 1x15 мл) 



 

 
• ставку 105 - THC 75 Calibrator (величина паковања 1x15 мл) 

• ставку 106 - THC 100 Calibrator  (величина паковања 1x15 мл) 

к. у спецификацији за партију 159 Reagensi za biohemijski analizator DxC700AU (Beckman Coulter))  треба 
изменити следеће ставке 

• ставку 76 - Liquicheck Urine Chemistry control level 1  - изменити величину паковања у 12x10 мл) 

• ставку 77 - Liquicheck Urine Chemistry control level 2- изменити величину паковања у 12x10 мл) 

л. у спецификацији за партију 159 (Reagensi za biohemijski analizator DxC700AU (Beckman Coulter)) треба 
изменити следећу ставку 

• ставку 27 - Čašice 2,0 mL изменити назив ставке у Čašice 1,0 mL 

м. у спецификацији за партију 177 (Reagensi za biohemijski analizator ILAB 300plus (Instrumentation 
Laboratory))  нису наведене следеће ставке 

• CRP calibrator (величина паковања 6x1 мл) 

• RF calibrator (величина паковања 6x1 мл) 

• ASO calibrator  (величина паковања 6x1 мл) 

н. у спецификацији за партију 178 (Reagensi za biohemijski analizator ILAB 650 (Instrumentation Laboratory)) 
нису наведене следеће ставке 

• CRP calibrator (величина паковања 6x1 мл) 

• B2-microglobulin (величина паковања 3x1 мл) 

о. у спецификацији за партију 182  (Reagensi za biohemijski analizator AU 680 (Beckman Coulter)) нису 
наведене следеће ставке 

• ISE Buffer (величина паковања 4x2000 мл) 

• ISE Reference solution (величина паковања 4x1000 мл) 

• Urin CSF Albumin (величина паковања 516 тестова) 

• Proteini u urinu  (величина паковања 500 тестова) 

• Mokraćna kiselina  (величина паковања 3520 тестова) 

• Benzodiazepine calibrator-primary (величина паковања 1x5 мл) 

• Benzodiazepine calibrator-secondary  (величина паковања 1x5 мл) 

• Benzodiazepine calibrator-intermediate (величина паковања 1x5 мл) 

• Benzodiazepine calibrator-high (величина паковања 1x5 мл) 

п. из спецификације за партију 182  (Reagensi za biohemijski analizator AU 680 (Beckman Coulter)) треба 
избацити следеће ставке 

• ставку 110 - bakar u serumu  

• ставку 111 - bakar u urinu 

Одговор  бр. 24: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 25: За партију 195. Reagensi za POCT analizator HumaNex A1c. Тражена количина у Прилогу Б 
је 2 пак. заинтересованог лица. Ниш траженим реагенсима снабдева 2 установе 

- Општу болницу Лесковац – планиране годишње потребе – 4 пак. 
- Специјалну болницу за рехабилитацију "МЕРKУР" Врњачка бања  

планиране годишње потребе – 14 пак. 
Kако сте тражили само 2пак. ( шестомесечне потребе) вероватно нисте узели у обзир потребе  Специјалне 
болнице за рехабилитацију "МЕРKУР" Врњачка Бања . 
Молимо Вас да проверите и исправите спорне количине траженог реагенса за партију 195. Reagensi za 
POCT analizator HumaNex A1c. 



 

 
Одговор  бр. 25: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 26: За партију 50. Реагенси  и потрошни матерјал за имунохемијски  анализатор ELISYS UNO 
сте дали процењену вредност 15.932,40дин. коју сте израчунали множењем достављених цена по тесту ( 
јединица мере је дата по тесту) и планираних количина . 
 Kако сте  KД, Прилог Б, техичка спецификација и образац 4.1 јединицу мере изразили у пак. ( 96 тест) 
јавила се велика разлика између дате и реалне  процењене вредности. 

Молимо Вас да процењену вредност за предметну партију прерачунате на паковање како би могли да се 
уклопимо у исту. 

Одговор  бр. 26: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 27: За партију 163.Reagensi za bihemijski analizator HumaSter 600 молимо Вас да нам појасните 

како да дамо понуду за предметну партију, обзиром да сте у табели техничке спецификације Прилога Б  

јединицу мере изразили по  тесту (на основу чега сте урадили процењену вредност) а у Образцу 4.1 

јединицу мере по паковању. 

Одговор  бр. 27: За партију 163, јединица мере је паковање. У складу са тиме, биће извршена измена 

конкурсне документације. 

Питање бр. 28: Да ли Модел уговора из Kонкурсне документације треба попуњавати за сваку здравствену 

установу са називом партије и вредношћу уговора или је довољно само потписати један Модел уговора 

без попуњавања назива установе, назива партије и вредности Уговора? 

Одговор  бр. 28: Није потребно попуњавати Модел уговора за сваку здравствену установу, са 

називом партије и вредношћу уговора. Сходно наведеном, довољно је потписати Модел уговора 

без попуњавања горенаведних података. 

Питање бр. 30: У Вашој тендерској документацији као Партија 75 је тражено: “Тест траке за анализу урина- 
минимум 10 анализа са микроалбуминуријом” 

Да ли ово значи да понуђене урин тест траке треба да имају  минимум 10 анализа у које спада и 
микроалбуминурија, или минимум 10 анализа + микроалбуминурија? 

 

Одговор  бр. 30: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 31: На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама  молим Вас за појашњење 
конкурсне документације ЈН 404-1-110/19-64 -Јавна набавка реагенси, изузев за трансфузију. 
 
Увидом у конкурсну документацију и техничку спецификацију уочили смо да наведене количине за следеће 
партије не одговарају  потребама корисника за период од 6 месеци односно исказане количине су мање од 
потреба корисника за наведени период: 
 

1) Партија 60 Reagensi i potrošni materijal za analizator Alinity ci  
2) Партија 61 Reagensi i potrošni materijal za analizator Alinity i 
3) Партија 94 Laboratorijski testovi i reagensi za aparat  Abbott RT PCR m2000sp i m2000rt   
4) Партија 95 Laaboratorijski testovi i reagensi za aparat Abbott RT PCR m2000 rt Instrument 
5) Партија 202 Reagensi za aparate ARCHITECT (c 8000, c4000, ci 16200, ci8200, ci4100, i1000, i2000) 
(ABBOTT) 

Одговор  бр. 31: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 32: За Партрију 92 - Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Abbott Architect ci4100- како је у 

називу партије 202. поред осталих модела апарата  наведен и модел “Architect ci4100” молим Вас да 

измените конкурсну документацију тако да обједините  партију 92. и  партију 202. 



 

 
 Одговор бр. 32: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 33: За Партију 93-Лабораторијски тестови и реагенси за апарат Abbott Analytici - како је у 

називу партије уписан погрешан назив апарата “Analytici” а заправо се ради о апарату “Alinity i”  молимо 

Вас да измените конкурсну документацију тако да обједините  партију 93. и партију  61. 

Одговор бр. 33:  Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 34: Партије 94. и 95. се могу објединити у једну то су све Laboratorijski testovi i reagensi za 
aparat Abbott RT PCR m2000sp i m2000rt, истој партији треба додати прве три ставке из партије 100. 

1 
тестовиза одређивање генотипске 
резистенције HIV-a(ViroSeq HIV 1 

Genotyping Kit 48 t) 
паковање 48 testova 

2 ViroSeq Sequencing Consumables Pack паковање 96 testova 

3 Clean up kit паковање 96 testova 

    

Одговор бр. 34:  Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 35: За Партију 8- Reagensi i potrošni materijal za aparat Cell-Dyn Ruby – У наведеној партији за 

ставку 7. D29 Plus control треба измени назив ставке тако да гласи “D26 Plus control” 

Одговор бр. 35:  Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 36: За Партију 8- Reagensi i potrošni materijal za aparat Cell-Dyn Ruby-  Ставке број 8. и 9.  нису 

медицинска средства односно не подлежу регистрацији АЛИМСА. Да ли је довољно за поменуте ставке 

доставити изјаву произвођача да се наведене ставке не сматрају медицинским средствима? 

Одговор  бр. 36: Oдговор на ово питање се налази у одговору бр. 3. 

Питање бр. 37: За партију 61- Reagensi i potrošni materijal za analizator Alinity i    -У партији  61. Ставка 124 

уписано је паковање од 1200 тестова а треба да стоји паковање од 200 тестова. 

Одговор  бр. 37: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 38: Као заинтересовано лице у предметном поступку, овим путем Вас молимо за појашњење и 

измену конкурсне документације з апртију бр. 101 - Лабораторијски тестови и реагенси за  апарат BactAlert 

3D 60, BactAlert 3D 120,  BactAlert 3D 240, BactAlert VIRTUO. Ставке под редним бројем 6, 8 и 9 нису 

компатибилне за рад на апарату BactAlert произвођача XXXXXXX, те Вас молимо за измену конкурсне 

документације и изостављање поменутих ставки из партије 101.  

Одговор бр. 38: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 39: Oбраћамо се у име групе понуђача  коју чине привредна друштва заинтересована да на 

предметноом тендеру учествују предајом заједничке понуде. Интересује нас д али је могуће да се у 

Спорозуму понуђача предвиђеним чланом 81. став 4. ЗЈН предвиди да се изврши подела између понуђача 

тако да сваки понуђач самостално снабдева одређени број здравствених установа из Плана мреже 

здравствених установа у Републици Србији, с тим да би се тачна подела здравствених установа, по називу 

и седишту дефинисала наведеним споразумом.  

Да ли би ова подела значила да сваки од понуђача из заједничке понуде самостално испоручује реагенсе, 

самостално фактурише и самостално комуницира са Наручиоцем у вези здравствених установа које су по 

Споразуму додењене том понуђачу. 

 



 

 
Одговор  бр. 39: Чланом 81. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) дефинисано је да понуду може поднети група понуђача, као и које услове сваки понуђач из 

групе понуђача мора да испуни. Став 4. наведеног члана дефинише шта је обавезан саставни део 

заједничке понуде, односно шта споразум којим се понуђачи из групе међусобно удружују, мора да 

садржи. Сходно томе, наручилац не утиче на начин уређивања међусобних односа чланова групе 

понуђача, већ исти, у понуди достављају споразум, који између осталог садржи и опис послова 

сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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