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08/2 број: 404-1-58/19-66 
02.12.2019. 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 28.11.2019. године и 29.11.2019. 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: Увидом у Техничку спецификацију објављене Централизоване јавне набавке бр. 404-1-
110/19-64 приметили смо да недостаје списак потреба Kлиничког центра Србије, Kлинике за хематологију 
који је недостајао и приликом подношења цена за процењене вредности на шта смо скренули пажњу и 
том приликом. У питању су потребе највећег центра за дијагностику хематолошких малигнитета методом 
проточне цитометрије у Србији.  

Kако тренутни уговори које су добављачи склопили са Kлиничким центром Србије имају рок 
важења: “до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на 
Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе”, а да потребе Kлинике за хематологију 
Kлиничког центра Србије нису обухваћене Централизованом јавном набавком, тиме се озбиљно доводи у 
питање набавка реагенаса и сам рад лабораторија поменуте клинике.  

Лабораторија за проточну цитометрију Kлиничког центра Србије поседује два апарата 
FACSCalibur и FACSCanto II за чији рад се користе реагенси који би требали да се налазе у партијама 110 
и 108 Техничке спецификације објављене Централизоване јавне набавке бр. 404-1-110/19-64. Молимо 
Вас за потврду да је у питању техничка грешка и да ће уследити измена поменуте конкурсне 
документације где ће потребе наведене клинике бити увршћене. 

Одговор бр. 1: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 2: Такође Вас молимо да уврстите списак потреба Kлиничког центра Војводине који се 
налазио у еxцел фаил-у под називом  Методе за молекуларну дијагностику достављеном за процену 
вредности 18.10.2019. У прилогу је достављен списак са обележеним ставкама које треба додати партији 
108-Лабораторијски тестови и реагенси за апарат BD FACSCanto II. 

Одговор  бр. 2: Област молекуларне дијагностике и метаболичких болести, односно Elisa читачи и 
тестови, PCR дијагностика, FISH апарати и flow цитометри нису предмет ове јавне набавке. 

Питање бр. 3: За партију185 - Reagensi za biohemijski anlizator PKL PPC 192 PLUS, произвођач XXXXXX 
количине су веће од предвиђених  за шест месеци. За ове количине наведене у табели процењена 
вредност јемања за око 20 % од тржишне цене. С обзиром да сте дефинисали процењену вредност, 
желимо да сугеришемо да се у ову вредност, на основу цена на тржишту, уклопити 20 пак - ISE 
(Na+K+Cl+pH+Ca), QC Solution за шест месеци – 1 пак и Cleaning solution– 1 пак. 

За ISE (Na+K+Cl+pH+Ca) на годишњем нивоу ОБ „Др Алекса Савић“ у Прокупљу има око 14.400 анализа, 
птоје по броју паковања 36 на годишњем нивоу. За шест месеци 18 паковања. 

Одговор бр. 3: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

Питање бр. 4: Тражени реагенси за HPLC dijagnostiku се састоје од комплета реагенаса, HPLC колоне и 
контроле за одређивање траженог параметра. С обзиром да за ставке 4 и 5 није дефинисан комплет 
реагенаса, молимо Вас да нам појасните за који параметер је тражена HPLC колона (ставка 4) и контрола 
(ставка 5) и да ли је грешком изузет комплет реагенаса, у ком случају би 
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морала да се исправи и процењена вредност партије? 
 

Одговор  бр. 4: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

Питање бр. 5: Такође, укупна процењена вредност за партију 2 је 30% нижа од тржишне вредности, па 
Вас сходно томе молимо да повећате буџет. 

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

вицор 

Питање бр. 6: За партију 34 Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 34. „Реагенси и потрошни материјал за апарат Thrombostat, Behnk Elektronik“ 
дефинисао предмет јавне набавке и обликовао га у 20 ставки. Међутим, имајући у виду наше искуство у 
раду апарата, сматрамо да је наручилац омашком испустио једну ставку која је неопходна за правилан 
рад апарата и то реагенс „Hemoplastin“. Наведени реагенс има величину паковања од 6x5 ml, а по 
познавању тржишта, сматрамо да је за рад здравствених установа за период од 6 месеци потребна 
количина 35 паковања укупне вредности од око 240.000,00 динара..  

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

Питање бр. 7: ПАРТИЈА 36 - Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 36. „Реагенси и потрошни материјал за апарат Thrombolyzer Compact X, Behnk 
Elektronik“ под ставком 16. „Cuvette racks“ као јединицу мере предвидео паковање а као величину 
паковања дефинисао 2000 кивета. Имајући у виду да је величина оригиналног паковања за добро под 
ставком 16. „Cuvette racks“ 2320 кивета, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне 
документације и то тако што ћете у делу комада по паковању  за ставку 16. партије 36. навести паковање 
од 2320 комада и прилагодити количине броју комада у паковању. 

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

 

Питање бр. 8: ПАРТИЈЕ 71 – 83 Наручилац је конкурсном документацијом, и то одељком „Техничка 
спецификација“, на страни 4. конкурсне документације, под тачком 12. предвидео да је „понуђач дужан да 
достави узорке за добра за која доставља понуду, и то за партије 71 – 83“. 

Имајући у виду да се партије 71 – 83 састоје од низа посебних ставки, у неким случајевима чак и више од 
20, као што су дилуенти, раствори и слично, који се у највећем броју случаја достављају у већим 
паковањима молимо вас да размотрите наведени захтев из конкурсне документације. Конкретно, 
достављање толико великог броја узорака би представљало неоправдано високе трошкове за понуђаче 
што је у нескладу са чл. 9. став 2. Закона о јавним набавкама којим је дефинисано начело ефикасности и 
економичности у спровођењу поступака јавних набавки. 

На основу свега наведеног, молимо наручиоца да размотри обавезу достављања узорака за све 
наведене партије и смањи број узорака само на онај број који је неопходан за исправну оцену понуда. 

Такође, подсећамо наручиоца на члан 93. Закона о јавним набавкама који дозвољава наручиоцу да у 
случају да је то потребно за исправну оцену понуде, и после јавног отварања понуда од понуђача може 
захтевати додатна појашњења понуде, укључујући и евентаулну доставу неопхподних узорака. 

Одговор  бр. 8: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.  
 

 
Питање бр. 9: ПАРТИЈА 74 Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 74. „Реагенси и потрошни материјал за апарат FUS 100 H 800, DIRUI“ под 
ставком 11. „Rastvor za održavanje refraktometra i turbidimetra (Cleaning Liquid)“ као јединицу мере 
предвидео паковање а као запремину паковања дефинисао 50 ml. Имајући у виду да је величина 
оригиналног паковања за добро под ставком 11. „Rastvor za održavanje refraktometra i turbidimetra 
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(Cleaning Liquid)“ 200 ml, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако 
што ћете у делу запремина паковања за ставку 11. партије 74. навести запремину од  200 ml и 
прилагодити количине запремини паковања. 
Одговор  бр. 9: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 10: ПАРТИЈА 75 Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 75. „Тест траке за анализу урина- минимум 10 анализа са микроалбуминуријом“ 
навео јединицу мере паковање, величину паковања од 100 комада и укупну количину паковања 100.500 
комада паковања, што је 10.050.000 тест трака које су планиране за употребу у периоду од 6 месеци. 
Мишљења смо да је дошло до техничко - рачунске грешке у одређивању количине јер свако паковање 
урин трака у себи има 100 трака, те је сасмим тим јединица мере тачна, тако да је претпостављамо да 
наручилац није желео да изврши набавку 105.000 паковања. Како је процењена вредност партије 
125.594.750,00 мишљења смо да би исправка ове рачуснке грешке битно умањила процењену вредност 
целе јавне набавке.  
Одговор  бр. 10: Одговор на ово питање је у додатном појашњењу бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. 
године. Напомињемо, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 11: ПАРТИЈА 85 Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 85. „Реагенси и потрошни материјал за апарат  Opti CCA-TS/2, Opti Medical“ под 
ставком 3. „Opti check, three levels“ као јединицу мере предвидео паковање а као величину паковања 
дефинисао 50 ком ампула. Имајући у виду да је величина оригиналног паковања за добро под ставком 3. 
„Opti check, three levels“ 30 комада ампула, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне 
документације и то тако што ћете у делу величина паковања за ставку 3. партије 85. навести „30 ком 
ампула“ и прилагодити количине величини паковања. 
Одговор  бр. 11: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 

Питање бр. 12: ПАРТИЈА 173. Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 173. „Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)“ под ставком 
8. „HDL - holesterol“ као јединицу мере предвидео паковање а као величину паковања дефинисао 150 
тестова. Имајући у виду да је минимално оригинално паковање за добро под ставком 8. „HDL - holesterol“ 
480 тестова, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако што ћете у 
делу величина паковања за ставку 8. партије 173. навести 480 тестова и прилагодити количине величини 
паковања. 

Одговор  бр. 12: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 

Питање бр. 13: ПАРТИЈА 173 - Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 

спецификација за партију 173. „Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)“ под ставком 
18. „CRP“ као јединицу мере предвидео паковање а као величину паковања дефинисао 100 тестова. 
Имајући у виду да је минимално оригинално паковање за добро под ставком 18. „CRP“ 285 тестова, 
молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако што ћете у делу 
величина паковања за ставку 18. партије 173. навести 285 тестова, и прилагодити количине величини 
паковања. 

Одговор  бр. 13: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 
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Питање бр. 14: ПАРТИЈА 173 - Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 

спецификација за партију 173. „Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)“ под ставком 
22. „Sistemski rastvor za odrzavanje aparata Sphera“ као јединицу мере предвидео паковање запремине од 
200ml. Имајући у виду да је оригинално паковање за добро под ставком 22. „Sistemski rastvor za odrzavanje 
aparata Sphera“ 50 ml, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако 
што ћете у делу запремина паковања за ставку 22. партије 173. навести 50 ml и прилагодити количине 
запремини паковања.  

Одговор  бр. 14: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 15: ПАРТИЈА 173 - Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 173. „Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)“  је ставку 26. 
назвао „Posude za probe HITACHI“. Имајући у виду да је у питању партија у којој се налазе реагенси за 
биохемијски анализатор „SPHERA (EDIF instruments)“, посуде за пробе  „HITACHI“ никако не могу 
одговарати за биохемијски анализатор  „SPHERA (EDIF instruments)“, те Вас молимо да извршите измену 
конкурсне документације за партију 173. ставка 25. и то тако што ћете је дефинисати као „Серумске 
чашице за апарат SPHERA (EDIF instruments)“   

Одговор  бр. 15: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

 
Питање бр. 16:  ПАРТИЈА 101 Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 101. „Лабораторијски тестови и реагенси за  апарат BactAlert 3D 60, BactAlert 3D 
120,  BactAlert 3D 240, BactAlert VIRTUO“  између осталог уврстио и ставку 6 „BD MGIT TB ID test“ која није 
одговарајућа за наведене апарате већ се иста ставка налази у партији 102. под бројем ставке 7 па 
сугеришемо да наручилац ставку 6 „BD MGIT TB ID test“ избрише из партије 101. 
 
Одговор  бр. 16: Одговор на ово питање је дат на питање бр. 38 у додатном појашњењу бр. 404-1-
58/19-40 од 28.11.2019. године.  

Питање бр. 17: ПАРТИЈА 101 Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 101. „Лабораторијски тестови и реагенси за  апарат BactAlert 3D 60, BactAlert 3D 
120,  BactAlert 3D 240, BactAlert VIRTUO“  између осталог уврстио и ставке 8 „BBL MycoPrep Reagent“ и 9 
„BD Difco Lowenstern Base“ које нису одговарајућа за наведене апарате већ треба да се налазе у партији 
102. „Лабораторијски тестови и реагенси за  апарат   BACTEC 9050 za hemokulture“ јер су исте намењене 
за рад на апарату из партије 102. 

Одговор  бр. 17: Одговор на ово питање је дат на питање бр. 26 у додатном појашњењу бр. 404-1-
58/19-40 од 28.11.2019. године.  

Питање бр. 18: ПАРТИЈА 102. Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка 
спецификација за партију 102 „Лабораторијски тестови и реагенси за  апарат   BACTEC 9050 za 
hemokulture“, и то за ставке 1, 2 и 3 као јединицу техничком омашком навео паковање уместо комад. 
Самим тим дошло је до много веће процењене вредности партије, која је врло вероватно за последицу 
имала смањивања количина и процењених вредности за друге партије. 
Овим путем, а имајући у виду тржишно испитивање које сте спровели, као и наше познавање тржишта, 
слободни смо да Вам предложимо да партија 102. буде дефинисана по количинама које су наручиоци 
претходних година, и то на следећи начин: 
 
Напомињемо да би оваквом спецификацијом процењена вредност набавке партију била смањена са 
116.607.190,50 динара на оквирно мање од 30.000.000,00 динара. 
Такође, напомињемо је претпостављамо техничком грешком наручилац изоставио ставку коју користи 
Клинички центар Србије и која је додата у табелу и то као ставка 4 као и ставке које се премештене из 
партије 101. у партију 102. а које су на ставкама 18. и 19. 
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Додајемо да је наша сугестија још и да се у циљу правилне дијагностике туберкулозе дода ставка под 
редним 20 (обележено црвеном бојом) коју у дијагностици користе Институт за плућне болести Војводина, 
Војномедицинска академија, ЗЦ Ужице, ОБ Крушевац, ОБ Шабац, ОБ Лозница и ОБ Горњи Милановац. 
Одговор бр.18: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 19: ПАРТИЈА 129 - Имајући у виду тржишно испитивање које сте спровели, као и наше 
познавање тржишта, слободни смо да сугеришемо да је наручилац техничком омашком изоставио ставку 
„PHOENIX YID“ панел. 

Такође, у наведеној партији наручилац је количину одредио као 1 паковање за све ставке што није 
логично јер се на територији Србије налази инсталирано 2 апарата Phoenix 100. Из наведеног разлога у 
прилогу Вам достављамо сугестију како треба да изгледа партија 129, по количинама које су наручиоци 
претходних година, и то: 

Лабораторијски тестови и реагенси за  Phoenix 100

Редни број 
ставке

Назив ставке
Јединица 

мере
Величина 
паковања

Количина

1 ID broth паковање 100 18

2 AST BROTH паковање 100 16

3 AST - S BROTH паковање 100 2

4 AST - Indicator (10 x 6 ml) паковање 10 5

5 AST - S indicator паковање 10 2

6
Panel PX NMIC/ID-402, 25 

testova
паковање 25 41

7
Panel PX PMIC/ID-90, 90 

testova
паковање 25 21

8
Panel PX SMIC/ID-11, 25 

testova
паковање 25 6

9 Panel YID, 25 testova паковање 25 2

Партија 129

 

Такође, напомињемо да би оваквом спецификацијом процењена вредност набавке партију била 
повећана са 159.409,00 динара на оквирно мање од 5.000.000,00 динара. 

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

Питање бр. 20: ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ Имајући у виду да једна од великих здравствених установа и то 
Клинички центар Крагујевац, из терцијарног нивоа здравствене заштите већ годинама посредством јавних 
набавки прибавља „Резервне гумене електроде за анализу зноја“ као потрошни материјал за анализатор 
зноја СМ-01 произвођача „Tecil/Sanasol“ сматрамо да је у овај поступак јавне набавке потребно уврстити и 
наведено добро. 

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

Питање бр. 21: ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ - Пажљивом анализом конкурсне документације смо приметили да су 
процењене вредности партија у односу на цене које смо Вам доставили у поступку Вашег истраживања 
тржишта значајно умањене и то од 15 % (партије 6, 34, 35, 36, 37, 52, 72, 74, 102, 138, 157, 138, 157, 173 и 
176), до 23 % (партије 5 и 73) па чак и до 35 % (партија 85). Претпоставка је да је до умањења процењених 
вредности због грешака у сачињавању спецификација на које смо Вам овим захтевом указали, па молимо 
наручиоца да размотри измене процењених вредности које би цене добара довеле на реалан тржишни 
ниво. 
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Одговор  бр. 21: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

Питање бр. 22: Имајући у виду да се јавна набавка спроводи за закључење оквирних споразума, молимо 
Вас за информацију да ће здравствене установе имати Вашу сагласност да склапају уговоре о јавним 
набавкама и тако имати могућност да повлаче количине које ће им омогућити несметан и континуиран рад. 
Одговор  бр. 22: Као што је дефинисано у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у 
делу „Техничка спецификација!, на страни 4, количине добара наведених у Прилогу Б – Teхничка 
спецификација/Списак партија/ставки су оквирне количине за потребе здравствених установа 
наведених у Прилогу А – Списак здравствених установа и то за период од 6 (шест) месеци. 
Наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити 
здравственим установама из Плана мреже, у складу са њиховим потребама. Укупна уговорена 
количина реагенаса, зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина 
наведених у Прилогу Б - Техничка спецификација/Списак партија/ставки. 
 
Питање бр. 23: За партију 29. Хематолошки анализатор  MEDONIC 20 - Тражене количине за  

ставку 1. Medonoc Diluent M series – 13 пак. 
ставку  2. Medonic Lyser M series – 7 пак. 

Kако се ова два реагенса троше у комплету ( на једано паковање  утрошеног Diluenta троши се 1 паковање 
Лyсера), молимо вас да ускладите тражене количине . 

1. Medonoc Diluent M series – 7 пак. 
 2. Medonic Lyser M series  – 7 пак. 

Сходно томе мења се и процењена вредност  са  210.035,00дин. на 190.600,00дин. 
 
Одговор  бр. 23: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 24: За партију 50. Реагенси  и потрошни матерјал за имунохемијски  анализатор ELISYS UNO 

За предметну партију сте дали процењену вредност 15.932,40дин. коју сте израчунали множењем 
достављених цена по тесту ( јединица мере је дата по тесту) и планираних количина . Kада се као јединица 
мере узме паковање процењена вредност је 610.024,00 дин.  

Одговор  бр. 24: Одговор на ово питање је дат на питање бр. 26  у додатном појашњењу бр. 404-1-
58/19-40 од 28.11.2019. године.  

Питање бр. 25: За партију 136. Реагенси за биох.анализатор Chemray 240 ( Rayto) 
Установили смо да у табели количине за поједине ставке превазилазе годишње потребе установа које 
снабдевамо предметним реагенсима : 
1. Специјална болница  Озрен Сокобања 
2. Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић  Зрењанин 
У сарадњи са наведим установама ускладили смо потербне количине за предметну партију. 
Табела за предметну партију би требало да изгледа: 
 

Реагенси за bihemijski analizator Chemray 240  (Rayto) 
 Редни 

број 
ставке 

Назив ставке 
Јединица 

мере 
Величина 
паковања 

Количина 
Укупна 

процењена 
вредност 

 1 Albumin ( BCG ) pak 4 x 100 ml 2 

  

 2 Alfa - Amilaza ( CNPG3) pak 12 x 10 ml 2 
 3 ALP ( AMP BUFFER )  pak 8 x 50 ml 2 
 4 ALT ( IFCC, UV) pak 3 x 100 ml 3 
 5 ALT ( IFCC, UV) pak 8x50 ml 2 
 6 AST (IFCC, UV) pak 3 x 100 ml 3 
 7 AST (IFCC, UV) pak 8x50 ml 2 
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8 Bilirubin Total pak 2x100 ml 3 
 9 Bilirubin direktni ( DPD ) pak 375 ml 3 
 10 Bilirubin total ( DPD) pak 375 ml 3 
 11 CK-MB ( UV ) pak 10 x 10 ml 2 
 12 CK-NAC ( UV, DGKC ) pak 10 x 10 ml 3 
 13 CRP – turbidimetric sa kalibratorom pak 2x50 ml 10 
 14 Cuvette Clean pak 6x55 ml 2 
 15 Diluent  pak 4x20ml 1 
 16 Feritin pak 1 x 50 ml 1 
 17 Fosfor pak 200 ml 1 
 18 Gama-GT pak 10 x 10 ml 5 
 19 Gama-GT pak 400 ml 1 
 20 Glukoza  pak 4x250 ml 2 
 21 Glukoza  pak 400 ml 2 
 22 Gvožđe (TPTZ) pak 2 x 50 ml 2 
 23 Gvožđe (TPTZ) pak 2x100 ml 1 
 24 HDL Holesterol Direktni pak 80 ml 2 
 25 Hloridi pak 2 x 100 ml 1 
 26 Holesterol ( CHOD-PAP) pak 4 x 100 ml 5 
 27 Kalcijum ( CPC ) pak 2 x 100 ml 2 
 28 Kalijum Enzymatic pak 40 ml 11 
 29 Kontrolni normalni serum goveđi pak 6 x 5 ml 3 
 30 Kreatinin ( Jaffe )  pak 4 x 100 ml 7 
 31 LDH ( DGKC) pak 10 x 10 ml 3 
 32 Magnezijum pak 2 x 100 ml 1 
 33 Mokraćna kiselina pak 4x100 ml 2 
 34 Multikalibrator pak 4 x 5 ml  3 
 35 Natrijum Enzymatic pak 30 ml 11 
 36 Plasma protein kontrola pak 1 x 2 ml  5 
 37 Proteini ( Biuret ) pak 4x100 ml 5 
 38 TIBC pak 50 tests 1 
 39 Tip cleaning kit pak 

2 x (4 x 20 
ml ) 

1 

 40 Trigliceridi pak 4x100 ml 3 
 41 Urea ( UV) pak 3 x 100 ml 5 
 42 Urea ( UV) pak 8 x 50 ml 2 
 43 Wash additive pak 4 x 25 ml 5 
 44 ALP (DEA BUFFER)             pak 8 x 50 ml 2 
 45 Kontrolni normalni serum humani pak 6 x 5 ml 2 
 Укупно за партију 136 1,427,348.05 
  

Напомена: Измењене количине су болдиране у табели. 
Процењена вредост је као што сте и предвидели - 1,427,348.05 дин. 

 
Одговор  бр. 25: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 26: За партију 163. Реагенси за бихемијски анализатор HumaStar 600 Процењена вредост је 
1.536.082,61 дин. што представља 52% умањења од тржине цене. Увидом у остале партије као и на основу 
консултација са осталим понуђачима дошли смо до закључка да је политика РФЗО за овај Тендер 
умањење цена за 15%.Сматрамо да сте грешком смањили процењену вредност  за 52% те вас љубазно 



 
 

8 
 

молимо да исправите процењену вредност за предметну партију која би требало да буде 3.227.665,00 
дин,како би могли да се уклопимо у исту. 
Одговор  бр. 26: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 
 
Питање бр. 27: За партију 195. Reagensi za POCT analizator HumaNex a1c молимо Вас, кад будете мењали 
количине везано за наш претходни  Захтев за додатно појашњење и измену конкурсне дикументације за 
предметну партију, узмете и у обзир и измену процењене вредости која је била за 2 пак  408.000,00 дин. 
требало би тржишно да буде 510.000,00 дин.( прерачунати на нове количине). 

Одговор  бр. 27: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

Питање бр. 28: 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: Процењена вредност наведена за Партију 194- Reagensi za POCT analizator PATHFAST 
(Mitsubishi Chemical), није одговарајућа узимајући у обзир тржишну вредност предметних ставки у партији 
као и цене реагенаса које смо доставили РФЗО ради формирања процењене вредности. Наиме, 
процењена вредност за партију 194 је око 20% нижа.   
 
Додатно, количине реагенаса наведене у Партији 194 - Reagensi za POCT analizator PATHFAST (Mitsubishi 
Chemical), 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-у за овај тендер. Анализатор PATHFAST је употреби у дестини здравствених 
установа у Републици Србији, а потребне реагенаса за овај анализатор су и достављене РФЗО-у. 
Међутим, количине реагенаса специфициране у партији 194 су ниже од шестомесечних потреба за само 
једну установу, а далеко ниже од укупних потреба свих здравствених установа за чијие потребе се и 
спроводи ова јавна набавка.  
 
Желимо посебно да напоменемо годишње потребе за анализу D-Dimer на анализатору ATHFAST(Партија 
194, Ставка 3) које су за установе Kлиничко-болничког центра Земун 900 анализа, Општа болница Сремска 
Митровица 840 анализа, Здравствени центар Ужице 2000 анализа, Институт за здравствену заштиту деце 
и омладине 660 анализа, Специјална болница Свети Сава 720 анализа што укупно само за ове установе 
износи 5120 D-Dimer анализа, док је у оквиру предметне јавне набавке предвиђено свега 1 паковање (60 
анализа) за дату ставку.  
 
Такође, за све друге ставке у оквиру ове партије предвиђене количине дате у оквиру тендерске 
спецификације за партију 194 не одговарају реалним потребама здравствених установа за које се врши 
набавка ових анализа. 
 
Сходно овим подацима количине које су предвиђене у тендеру су вишеструко (око 4 пута) мање од 
потреба корисника, те 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. 
 
У складу са горенаведеним, у наставку Вам шаљемо преглед годишње потрошње предметних реагенаса: 

      
Količina u tenderskoj 
dokumentaciji 

Godisnja potreba 
korisnika 

Presepsin (sCD 14 ST) pak 
60 
analiza 31,00 157 

High sensitive troponin pak 
60 
analiza 2,00 16 
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D - dimer pak 
60 
analiza 1,00 96 

NT -proBNP pak 
60 
analiza 3,00 11 

CK-MB pak 
60 
analiza 1,00 5 

Plastični nastavci za 
aspiriranje reagenasa i pak 

42 
komada 21,00 211 

 
Молимо Вас за исправку количина наведених у тендерској документацији, те сходно томе и тржишним 
условима и за исправку процењене вредности партије 194. 
Одговор  бр. 28: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

Питање бр. 30: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
 
Партија 68 - Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел SIEMENS (Advia Centaur 
CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT) 
 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо 
на следеће: 
- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 
Прилогу 1, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да 
количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене плавом бојом, што је у 
складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН. 
 
- Уочили смо да је за Ставку бр 53, у колони Јединица мере наведено 6 x 2 x 5 mL, уместо паковање. 
Молимо Вас да извршите измену тако да у колони Јединица мере стоји паковање. 
 
- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано функционисање 
анализатора  Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia CentaurXPT. У табели у Прилогу 1 достављамо 
списак ставки које је неопходно додати, као и количине прометоване за период од 6 месеци током 2019.  
 
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 68, установили смо да постоји известан несклад у 
поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на корекцију 
количина и додавање нових ставки, у Прилогу 2 достављамо табелу са ценама (коју смо већ доставили) и 
молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.  
 
Одговор  бр. 30: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 31: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
 
Партија 164 - Реагенси за биохемијски анализатор Kabe GA-3 (LABORTECHNIK) 
 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо 
на следеће: 
- Наведене ставке 3 i 4 (Monitrol Control normalna i Monitrol Control patološka)  се више не производе и 
замењене су следећим производима: Lyphochek Assayed Chemistry Control Level 1 и Lyphochek Assayed 
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Chemistry Control Level 2. Молимо Вас да у складу са овим измените конкурсну документацију и омогућите 
неометано функционисање анализатора.  
 
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 164, установили смо да постоји значајан несклад у 
поређењу са реалним тржишним ценама.  
 
У складу са тим молимо Вас да измените укупну процењену вредност партије.  
 
Одговор  бр. 31: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 
 
Питање бр. 32: Овом приликом желимо да укажемо на недостатке и неправилности које смо накнадно 
уочили након детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-1-110/19-64.  

Поред првог писма који смо упутили 27.11.2019. и на који смо добили одговор желимо да додамо следеће: 

Kоличине које су наведене за партије број 1, 18, 20, 21, 40, 41, 42, 65, 71, 89, 90, 91, 115, 141, 142, 147, 159, 
182 су мање од количина које су потребне за рад на анализаторима који се налазе у устано-вама које су 
обухваћене предметном јавном набавком и мање су од количина прометованих добара за период од 6 
месеци, и биле би довољне за 4 месеца рада. Молимо Вас да количине измените у складу са предлогом 
количина који се налази у прилогу а које су означене црвеном бојом за сваку наведену партију. 

Такође, детаљном анализом предложених процењених вредности за партије 1, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 
42, 65, 71, 89, 90, 91, 115, 137, 141, 142, 146, 147, 159, 177, 178, 179, 182 установили смо да су исте 
умањене и ниже за 15% у односу на реалне тржишне цене. Стога Вас молимо да још једном размо-трите 
могућност корекције процењених вредности за наведене партије како би биле у складу са тржишним 
ценама и тиме нам омогућите подношење прихватљиве понуде. 

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

Питање бр. 33: У оквиру Обрасца понуде бр 4.1 за партије од 1-204 уочили смо следеће недостатке: 
 
1. у спецификацији за партију 71 (Реагенси и потрошни материјал за урински анализатор модел 
ИРИ-ЦЕЛЛ2000, произвођач Бецкман Цоултер) није наведена следећа ставка 
 
• ИРИС Десиццант (величина паковања 30 ком) 
 
Kоличина неопходна за 6 месеци за кориснике који користе наведени анализатор је 3 ком, а цена је 
5.724,00 без ПДВ-а. 
Одговор бр. 33:  Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 34: У оквиру Обрасца понуде бр 4.1 за партије од 1-204 уочили смо следеће недостатке: 
 
2. у спецификацији за партију 69 (Kонтролни материјал, произвођач  BioRad)) треба изменити следећу 
ставку 31. Liquicheck Immunoassay Plus Control Trilevel, величина паковања је 3x5 мл уместо 12x5 којико је 
наведено у тендерској спецификацији. 
 
Одговор бр. 34:  Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 
 

Питање бр. 35: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
 
Партија 68 - Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел SIEMENS (Advia Centaur 
CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT) 
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Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо 
на следеће: 
- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 
Прилогу 1, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да 
количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене плавом бојом, што је у 
складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН. 
 
- Уочили смо да је за Ставку бр 53, у колони Јединица мере наведено 6 x 2 x 5 mL, уместо паковање. 
Молимо Вас да извршите измену тако да у колони Јединица мере стоји паковање (Означили смо црвеном 
бојом у табели у Прилогу 1). 
 
- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано функционисање 
анализатора  Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia CentaurXPT. У табели у Прилогу 1 достављамо 
списак ставки које је неопходно додати, као и количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. 
(обележено зеленим).  
 
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 68, установили смо да постоји известан несклад у 
поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на корекцију 
количина и додавање нових ставки, у Прилогу 2 достављамо табелу са ценама (коју смо већ доставили) и 
молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.  

Ставке које су изостављене а неопходне су за извођење анализа на имунохемијским 
анализаторима - модел SIEMENS (Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT) 

Количине 
прометоване за 

период од 6 месеци, за 
здравствене Установе 

обухваћене 
предметном ЈН. 

Küvetten      паковање 3000 kom   320 

ADVIA Centaur PCT Control     паковање 2 x 2 x 2 mL   8 

ADVIA Centaur hsTNI incl. Calibrator     паковање 100   70 

MAS-Liquiimmune control nivo 1     паковање 6 x 5 mL   3 

MAS-Liquiimmune control nivo 2     паковање 6 x 5 mL   5 

MAS-Liquiimmune control nivo 3     паковање 6 x 5 mL   3 

MAS-T marker control nivo 1     паковање 6 x 3 mL   5 

MAS-T marker control nivo 2     паковање 6 x 3 mL   5 

MAS-T marker control nivo 3     паковање 6 x 3 mL   5 

MAS Omni IMMUNE Control Level 1     паковање 6 x 5ml   2 

MAS Omni IMMUNE Control Level 2     паковање 6 x 5ml   2 

ADVIA Centaur Calibrator C Peptide     паковање 2x2x2ml   5 

ADVIA Centaur Calibrator 80 IgE     паковање 2x2x2ml   2 

ADVIA Centaur NT-ProBNP     паковање 100   7 

ADVIA Centaur Multi-Diluent 12     паковање 20ml   1 

Liquichek Maternal Serum Control     паковање 3 x 1 mL   3 

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

Питање бр. 36: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
Партија 171 - Reagensi za biohemijski analizator SmartLYTE  (Diamond diagnostics) 
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Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо 
на следеће: 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 
Прилогу 1, значајно мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 
год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене 
обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене 
предметном ЈН. 

 
- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано 

функционисање анализатора  SmartLYTE. У табели у Прилогу 1 достављамо списак ставки које је 
неопходно додати, као и количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. (обележено 
зеленим).  

 
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 171, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на 
корекцију количина и додавање нових ставки, у Прилогу 2 достављамо табелу са ценама (коју 
смо већ доставили) и молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.  

 
Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 

Ставке које су изостављене а неопходне су за извођење анализа на биохемијском 
анализатору SmartLYTE  (Diamond diagnostics) 

Редни број 
ставке 

Назив ставки које недостају 
Јединица 

мере 
Величина 
паковања 

  

Количине прометоване за 
период од 6 месеци, за 
здравствене Установе 

обухваћене предметном ЈН. 

11 Cl- elektroda pak 1 kom   4 

12 Creva za peristaltičku pumpu pak 1 kom   3 

13 Kućište za referentnu elektrodu pak 1 kom   2 

 

Одговор  бр. 36: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 37: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу 
Партија 26 - Реагенси и потрошни материјал -Хематолошки анализатор MINDRAY BC 3600 za 31000 
,MINDRAY BC 1800, 3200, 3600. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне 
документације, желимо да укажемо на следеће: 

- Увидом у процењену вредност Партије 26, установили смо да постоји известан несклад у 
поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама 
(коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност 
партије 26.  

Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације. 

Партиј
а 26 

Реагенси и потрошни материјал -Хематолошки анализатор MINDRAY BC 3600 za 31000, 
MINDRAY BC 1800, 3200, 3600   

    

Редни број ставке 
Назив 
ставке 

Једин
ица 

мере 

Велич
ина 

пакова
ња 

Колич
ина 

Једини
чна 

цена 
без 

ПДВ-а 
   

1 Diluent 20 l 
пакова

ње 
20l 35 5.300,00 

   
2 Rins 5,5 l  

пакова
ње 

5.5l 34 7.900,00 
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3 
Lyser 500 

ml   
пакова

ње 
500ml 34 4.780,00 

   
4 

Probe 
cleanser, 
12x17 ml  

пакова
ње 

12x7ml 8 
3.150,00 

   
5 

Kontrolna 
krv LNH 
3x3ml 

пакова
ње 

3x3ml 8 
9.450,00 

   
6 

Termosenz
itivni papir 

50 mm 

пакова
ње 

1 94 
130,00 

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

Питање бр. 38: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
Партија 3 - HPLC дијагностика, TOSOH G8. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) 
конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће: 
Као што приказује прилог, табела  RFZO_Partija 3_HPLC TOSOH G8,  желимо  да  укажемо  да  су 
минималне количине објављене за ову партију усклађене са количинама прометованих добара за период 
од 6 месеци текуће године, осим ставке 8 (Hemoglobin A1C Calibrator Set), где је неопходно изменити 
количину са 3 на 5 паковања. 
Молимо да количине ускладите са изменом из прилога RFZO_Partija 3_HPLC TOSOH G8, где су измене 
обележене жутом бојом, а у складу са прометованим добрима.    
Такође, увидом у процењену вредност партијe 3, установљено је да су исте 25% мање од реалне 
тржишне вредности. Сходно томе молимо  да коригујете процењену  вредност за партију 3,  у  складу  са  
упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  набавке  које су наведене у последњој колони 
табеле из прилога (RFZO_Partija 3_HPLC TOSOH G8), и  тиме омогућите понуђачу  подношење  
прихватљиве  понуде.   
HPLC дијагностика - TOSOH G8  

Редни број ставке Назив ставке 
Јединица 

мере 
Величина 
паковања 

Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 
месеци, за 

здравствене 
Установе 

обухваћене 
предметном ЈН. 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

1 
TSK gel G8 
Variant Hsi 

паковање 1 kom 5 ok 228.888,00 

2 
Hsi 

Hemolisys&Wash 
Solution -( L) 

паковање 
5 x 2000 

ML 
8 ok 40.656,00 

3 
G8 Var Elution 
Buffer Hsi N. 1 

(S) pouch 
паковање 800 ML 26 ok 18.271,84 

4 
G8 Var Elution 
Buffer Hsi N. 2 

(S) pouch 
паковање 800 ML 21 ok 18.271,84 

5 
G8 Var Elution 
Buffer Hsi N. 3 

(S) pouch 
паковање 800ML 21 ok 18.271,84 

6 Filter element G8 паковање 5 kom 6 ok 22.080,96 

7 
HLC-723G8 

Maintenence kit 
паковање 1 set 2 ok 170.600,00 

8 
Hemoglobin A1C 

Calibrator Set 
паковање 

2 x 5 x 4 
ml 

3 5 51.163,20 

9 
Hemoglobin A1C 

Control Set 
паковање 

2 x 4 x 
0,5ml 

5 ok 51.163,20 
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Коментари на табелу, наведене количине и процењене вредности: 
 

Наведене количине су у реду за све реагенсе у партији, осим за ставку 8, сет калибратора, где уместо 3 треба да стоји 5 
паковања 

 

Процењена вредност партије је умањена за 25% у односу на тржишну вредност реагенаса 
  

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

Питање бр. 39: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу 
Партија 76 - Реагенси и потрошни материјал за URISED, LABUMAT, URISED MINI Doc U READERLAB 
Pro/LabUReader Plus 2. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне 
документације, желимо да укажемо на следеће: 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 
Прилогу 1, значајно мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 
год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене 
обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене 
предметном ЈН. 

 
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 76, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на 
корекцију количина и додавање нових ставки, у оквиру Прилога 1 достављамо и табелу са ценама 
(обележену зеленом бојом), коју смо већ доставили, па Вас молимо да ускладите цене са 
реалним тржишним ценама.  

  
Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 

Партија 76 

Реагенси и потрошни материјал за URISED, LABUMAT, URISED MINI Doc U READERLAB Pro/LabUReader Plus 2  

Редни број ставке Назив ставке 
Јединица 

мере 
Величина 
паковања 

Количина 

Количине прометоване за 
период од 6 месеци, за 
здравствене Установе 

обухваћене предметном 
ЈН. 

1 Labstrips U11 паковање 150 kom 402 708 

2 Cuvettes for Urised паковање 600 kom 101 180 

3 Test tube 12 ml паковање 1 kom 6.700 60.400 

4 
Liquichek 

urinanalysis control 
bilevel  

паковање 
1set/ 6x 2 

nivoa 
3 3 

5 
Labstrips U11 Plus 

GL 
паковање 150 kom  34 60 

6 
MAS UA DIP Tube 

Control  
паковање 10x12 ml 5 12 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке Јединица мере 

Јединична  
цена без 

ПДВ-а 

Величина 
паковања 

  1 Labstrips U11 Plus pak 3.330,00 150 kom 

  2 Cuvettes for Urised pak 66.805,00 600 kom 

  3 Test tube 12 ml pak 8,00 1 kom 

  4 Liquichek urinanalysis control bilevel  pak 16.873,00 2x12ml 

  5 Labstrips U11 Plus GL pak 3.330,00 150 kom 
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6 MAS UA DIP Tube Control pak 40.250,00 10x12ml 

   
Одговор  бр. 39: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 40: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
Партија 81 - Реагенси и потрошни материјал за CombiScan 500. Након детаљне анализе техничке 
спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће: 

- Увидом у процењену вредност Партије 81, установили смо да постоји известан несклад у 
поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама 
(коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност 
партије 81.  

  
Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације. 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Јединична  
цена без ПДВ-а 

Величина 
паковања 

11 
CombiScreen Test 

Strips pak 2.550,00 100 kom 

12 
CombiScreen 
Control P/N pak 16.873,00 2x15ml 

 
 
Одговор  бр. 40: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 41: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
Партија 145 - Реагенси за биохемијски анализатор ADVIA 1800 (SIMENS)  
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо 
на следеће: 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 
Прилогу 1, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. 
Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене 
црвеном бојом у колони G, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене 
предметном ЈН. 

- Уочили смо да се ставке број 54 (Hemoglobin A1c_3 Automated Pretreatment Assay), број 59 (HbA1c 
direktna metoda) и ставка број 96 (HbA1c direktna metoda) односе на исти тест, и његова укупна 
тражена  количина је сумирана у ставци 59 и стављена  у заграду. Исто тако, ставка број 58 
(HbA1C kalibrator set) и ставка бр 95 (A1c3 Kalibrator set), представљају исти сет калибратора, и 
њихов збир је приказан у загради код ставке 58.  

- Ставке број 35 и 36 имају погрешан број тестова у паковању, у загради се налази одговарајући 
број тестова, поље је обележено зеленом бојом.   

- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано 
функционисање биохемијског анализатора ADVIA 1800 (SIMENS) чији су реагенси и потрошни 
материјал предмет ЈН. У табели у Прилогу 1 достављамо списак ставки које је неопходно додати, 
као и њихове количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. (обележене су зеленим).  

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 145, установили смо да постоји известан несклад у 
поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на 
корекцију количина и додавање нових ставки, у Прилогу 2 достављамо табелу са ценама (коју 
смо већ доставили) и молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.  
 

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 
 
 

Партија 
145 

Regensi za biohemijski analizator ADVIA 1800 (SIMENS) 
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Редни број 
ставке Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања Количина 

Количине 
прометоване 
за период од 
6 месеци, за 
здравствене 

Установе 
обухваћене 
предметном 

ЈН. коментар 

  2 Wide Range C-Reactive Protein (wrCRP) pakovanje 440 testova 142 223   

  3 WASH probe 2 pakovanje 5x250ml 3 15   

  4 WASH probe 1 pakovanje 5x250ml 2 3   

  7 Urea pakovanje 4020 testova 46 68   

  9 
Ukupni Protein  
( Urin/CSF) pakovanje 776 testova 5 8   

  10 Ukupni bilirubin pakovanje 1424 testova 58 86   

  11 Trigliceridi  pakovanje 1432 testova 50 108   

  13 ToxAmmonia Calibrator pakovanje 6 x 3 mL 2 4   

  16 ß2-Microglobulin (B2M) pakovanje 200 testova 6 8   

  23 Mokraćna kiselina pakovanje 980 testova 48 78   

  25 Mikroalbumin pakovanje 520 testova 3 4   

  26 MAS Omni Core nivo 3 pakovanje 6x5ml 2 3   

  27 MAS Omni Core nivo 2 pakovanje 6x5ml 5 7   

  30 Lypochecm Assayed Chemisty nivo 2 pakovanje 12x5ml 5 7   

  33 Lipaza pakovanje 640 testova 1 2   

  35 LDH L-P pakovanje 
1790 testova 
(4020) 10 30 

pogrešan 
broj testova 
u pakovanju 
( tačan je 
4020) 

  36 LDH P-L pakovanje 
4020 testova 
(1790) 3 8 

pogrešan 
broj testova 
u pakovanju 
( tačan je 
1790) 

  37 Lamp Coolant Aditive pakovanje 1 x 50 ml 2 4   

  39 Kreatinin  pakovanje 4020 testova 56 71   

  46 ISE Buffer pakovanje 1x2000ml 380 440   

  47 Incubation Bath Oil pakovanje 1x2900ml 19 28   

  48 IgM pakovanje 360 testova 21 25   

  49 IgG pakovanje 360 testova 21 27   

  50 IgA pakovanje 375 testova 21 25   

  52 Holesterol  pakovanje 2450 testova 34 68   

  54 
Hemoglobin A1c_3 Automated 
Pretreatment Assay pakovanje 160 testova 52 0 

Pogrešan 
naziv testa, 
u pitanju je 
ista stavka 
kao I stavke 
59 I 96 

  56 HDL - holesterol direkt pakovanje 1304 testova 37 72   
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  58 HbA1C kalibrator set pakovanje 8 x 0.5 3(8) 9 

Stavka je 
ista kao I 
stavka 95- 
A1c3 
Kalibrator 
set,ukupna 
tražena 
količina je 8 

  59 HbA1c direktna metoda pakovanje 160 testova 11(107) 178 

Pogrešan 
naziv testa, 
u pitanju je 
ista stavka 
kao I stavke 
54 I 96. 
Suma 
traženih 
količina je 
107 

  60 Haptoglobin pakovanje 540 testova 5 10   

  61 Gvožđe  pakovanje 1015 testova 45 75   

  63 Glukoza (GOD-PAP) pakovanje 2450 testova 31 74   

  64 GGT pakovanje 980 testova 60 99   

  67 Enzyme 3 Calibrator  pakovanje 6x2ml 3 6   

  73 Cuvette Wash Solution pakovanje 1x2000ml 491 645   

  74 Cuvette Conditioner pakovanje 1x1000ml 572 725   

  81 Bilirubin direktni pakovanje 520 testova 69 88   

  83 AST pakovanje 2520 testova 54 83   

  87 Ammonia (AMM) pakovanje 276 testova 1 6   

  88 ALT pakovanje 2520 testova 64 80   

  91 Alkalna fosfataza DEA pakovanje 2485 7 41   

  93 Alfa amilaza pakovanje 1225 testova 22 39   

  95 A1c3 Kalibrator set pakovanje 2x4x0,5ml 5 0 

Stavka je 
ista kao I 
stavka 58- 
A1c3 
Kalibrator 
set;ukupna 
tražena 
količina je 8 

  96 HbA1c direktna metoda pakovanje 160 testova 44 0 

U pitanju je 
ista stavka 
kao I stavke 
54 I 
59.Suma 
traženih 
količina je 
107 

  102 Etanol pakovanje 600 testova 2 9   

  103 Ise electrode Na komad 1 kom  2 5   

  104 Ise electrode K komad 1 kom  2 4   

  105 Ise electrode Cl  komad 1 kom  2 6   

  106 Ise referenc elektrode komad 1 kom  2 6   

  108 Pankreasna amilaza pakovanje 910 testova 2 3   

115 MAS Alcohol/amonia Multi Pak pakovanje 6x2 ml 2 4   

Nedostaju stavke :   
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  BAYER DRUG CALIBRATOR I pakovanje 2x5x3mL   1 

  
Lamp halogen 

pakovanje 1 kom    1 

 
Одговор  бр. 41: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 42: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
Партија 84 - Реагенси и потрошни материјал за апарат SIMENS RAPID POINT 500. Након детаљне 
анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће: 
Као што приказује прилог, табела  RFZO_Partija 84_RAPID POINT 500,  желимо  да  укажемо  да  су 
минималне количине објављене за ову партију делимично усклађене са количинама прометованих 
добара за период од 6 месеци текуће године. Наиме, наведене количине нису усклађене са количинама 
прометованим за период од 6 месеци, за здравствене установе обухваћене предметном ЈН., и то за 
ставке 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. 
Молимо да количине ускладите са изменом из прилога RFZO_Partija 84_RAPID POINT 500, где су у 
претпоследњој колони измене обележене жутом бојом, а у складу су са прометованим добрима.    
Такође, увидом у процењену вредност партијe 84, установљено је да су исте 12% мање од реалне 
тржишне вредности. Сходно томе молимо  да коригујете процењену  вредност за партију 3,  у  складу  са  
упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  набавке  које су наведене у последњој колони 
табеле из прилога (RFZO_Partija 84_RAPID POINT 500), и  тиме омогућите понуђачу  подношење  
прихватљиве  понуде.   
Реагенси и потрошни материјал за апарат SIMENS RAPID POINT 500  

Редни 
број 

ставк
е 

Назив ставке 
Јединица 

мере 
Величина 
паковања 

Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 месеци, 
за здравствене 

Установе обухваћене 
предметном ЈН. 

Јединичн
а цена без 

ПДВ-а 

1 Кетриџ 400 анализа 
  

паковање 
400 анализа 101 139 76.100,00 

2 Кетриџ 250 анализа 
  
паковање 

250 анализа 302 ок 58.900,00 

3 Кетриџ 100 анализа 
  

паковање 
100 анализа 101 110 44.100,00 

4 Wash/Waste кетриџ 
  

паковање 
1x4 402 ок 21.200,00 

5 RapidQC Comlete,Level 1 
  

паковање 
1x2,5ml 10 250 695,00 

6 RapidQC Comlete,Level 2 паковање 1x2,5ml 10 250 695,00 

7 RapidQC Complete,Level 3 паковање 1x2,5ml 10 250 695,00 

8 
Капиларе за гасне 

анализе,hepar.150ul 
паковање 250ком/пак 335 ок 3.521,00 

9 Чеп за капиларе паковање 500ком/пак 335 ок 3.382,00 

10 Металне иглице за капиларе паковање 250ком/пак 335 ок 1.950,00 

11 Магнет за капиларе паковање 10ком/пак 670 50 780,00 

12 Шприц за гасне анализе паковање 1/1ком 2.010 38.000 90,00 

13 Sample port паковање 1/1ком 101 300 480,00 

14 Кетриџ 750  паковање 750 анализа 5 38 152.182,00 

15 Термо папир паковање 10 ролни  168 290 130,00 

    
 

          

Коментари на табелу, наведене количине и процењене вредности: 

Наведене количине нису усклађене са повученим количинама за период од 6 месеци на нивоу СЗЗ и ТЗЗ, и то за ставке 1, 3, 5, 6, 
7, 11, 12, 13, 14, 15 
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Процењена вредност партије је умањена за 12% у односу на реалну тржишну вредност реагенаса 

 

Одговор  бр. 42: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 43: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
Партија 24 - Реагенси и потрошни материјал за апарат ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо 
на следеће: 
- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 
Прилогу 1_ Advia 120_2120_2120i, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 
2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1_ Advia 120_2120_2120i, где 
су измене обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене 
предметном ЈН. 
- Такође, увидом у процењену вредност партијe 24, установљено је да је иста мања од реалне тржишне 
вредности. Сходно томе молимо  да коригујете процењену  вредност за партију 24,  у  складу  са  
упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  набавке  које су наведене у последњој колони табеле 
из Прилога 1_ Advia 120_2120_2120i (обојено зеленом бојом) и  тиме омогућите понуђачу  подношење  
прихватљиве  понуде.   
Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 

Прилог 1_ Advia 120_2120_2120i 

Партија 24 

Реагенси и потрошни 
материјал за апарат ADVIA 
120, ADVIA 2120, ADVIA 
2120i 

            
 

Редни број ставке Назив ставке 
Произв

ођач  

Зашти
ћени 
назив 
понуђ
еног 

добра 

Једи
ница 
мере 

Величи
на 

пакова
ња 

Количина 

Количине 
прометоване 

за период од 6 
месеци, за 

здравствене 
Установе 

обухваћене 
предметном 

ЈН. 

Тржишне 
цене без 

ПДВ-а 

1 
CBC Timepac with defoamer 

(cyanidefree) 
    

паков
ање 

2 x 1950 
mL 

67 100 

108.225,00 

2 
Diff Timepak with Perox 

Sheath 
    

паков
ање 

2 x 2075 
mL 

64 95 
86.102,00 

3 Perox Sheath     
паков
ање 

4 x 2725 
mL 

13 18 
39.498,00 

4 Sheath Rinse     
паков
ање 

1 x 20 L 224 334 
15.426,00 

5 Autoretic Reagent     
паков
ање 

1 x 820 
mL 

6 9 
108.475,00 

6 CSF Reagent     
паков
ање 

25 
testova 

11 17 
44.172,00 

7 EZ Wash     
паков
ање 

2x1620 
mL/2 x 

40 
ciklusa 

121 180 

72.403,00 

8 Defoamer     
паков
ање 

4 x 125 
mL 

13 20 
26.345,00 

9 TESTPoint Low     
паков
ање 

4 x 4 mL 2 3 
22.305,00 

10 TESTPoint Normal     
паков
ање 

4 x 4 mL 2 3 
22.305,00 

11 TESTPoint High     
паков
ање 

4 x 4 mL 2 3 
22.305,00 

12 TESTPoint Abnormal 1 (3:1)     
паков
ање 

4 x 4 mL 23 35 
22.305,00 
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13 TESTPoint Normal (3:1)     
паков
ање 

4 x 4 mL 23 35 
22.305,00 

14 TESTPoint Abnormal 2 (3:1)     
паков
ање 

4 x 4 mL 23 35 
22.305,00 

15 Retic TESTPoint Low     
паков
ање 

4 x 4 mL 1 1 
24.320,00 

16 Retic TESTPoint High     
паков
ање 

4 x 4 mL 1 1 
24.320,00 

18 CSF Controls     
паков
ање 

2 x 3 mL 
(2 x 10) 

3 5 
21.518,00 

19 SETPoint     
паков
ање 

2 x 6.1 
mL 

1 1 
55.437,00 

20 OPTIPoint     
паков
ање 

4 x 6 mL 1 1 
33.812,00 

  
 

 

Одговор  бр. 43: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 44: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
Партија 23 - Реагенси и потрошни материјал за аутоматски анализатор за седиментацију еритроцита 
Starrsed 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо 
на следеће: 

Увидом у процењену вредност Партије 23, установили смо да постоји известан несклад у 
поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама (коју смо 
већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност партије 23.  
Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације 

Назив апарата 
Редни број 

ставке 
Назив ставке Јединица мере 

Јединична  
цена без 

ПДВ-а 

Величина 
паковања 

НАПОМЕНА 

            

Реагенси и потрошни 
материјал за апарат 
аутоматски анализатор 
за седиментацију 
еритроцита STARRSED  

1 

Rinse solution P 

паковање 25.000,00 20000mL 

Реагенси и потрошни 
материјал за апарат 
аутоматски анализатор 
за седиментацију 
еритроцита STARRSED  

2 

Saline P 

паковање 21.500,00 5000mL 

Реагенси и потрошни 
материјал за апарат 
аутоматски анализатор 
за седиментацију 
еритроцита STARRSED  

3 

Diluent P 

паковање 18.000,00 5000mL 

Реагенси и потрошни 
материјал за апарат 
аутоматски анализатор 
за седиментацију 
еритроцита STARRSED  

4 

Desinfectant P sredstvo za dezinfekciju 

паковање 15.000,00 5000mL 

Реагенси и потрошни 
материјал за апарат 
аутоматски анализатор 
за седиментацију 
еритроцита STARRSED  

5 

CLEANING AGENT STARSED 

паковање 20.160,00 100 mL dodata 
stavka koja 
nedostaje     

            

 
Одговор  бр. 44: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 45: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 
Партија 96 – Лабораторијски тестови и реагенси за апарат Advia Centaur CP, proizvođača Siemens 
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Healthcare Diagnostics Gmbh. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне 
документације, желимо да укажемо на следеће: 
 
Увидом у процењену вредност Партије 96, установили смо да постоји известан несклад у поређењу са 
реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама (коју смо већ 
доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност партије 96.  
  
Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације. 

   Одговор  бр. 45: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 
Питање бр. 46: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу 
Партија 164 – Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел ТOSOХ тип АIА 360. 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, и консултације са 
корисницима реагенаса (ОБ Чачак и ОБ „Свети Лука“ Смедерево) желимо да укажемо на следеће: 
 

1. У обрасцу понуде надене количине су: 
8 PSA паковање 100 test 3 

10 Cortisol  паковање 100 test 2 
23 MAC Multianalyte control паковање 3 x 2 x 3 mL 2 
26 Substrat II паковање 2 x 100 mL 10 
28 Wash паковање 4 x 100 mL 9 

 
Након консултације са корисницима, сходно њиховим реалним потребама,  установили смо да реалне 
количине треба да буду : 
 

8 PSA паковање 100 test 5 
10 Cortisol  паковање 100 test 5 
23 MAC Multianalyte control паковање 3 x 2 x 3 mL 5 
26 Substrat II паковање 2 x 100 mL 15 
28 Wash паковање 4 x 100 mL 12 

 
- За Ставку бр 26 Substrat II потребно је изменити величину паковања тако да гласи 2 x 100 mL. 

    
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 57, установили смо да постоји значајан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама, односно са ценама које смо доставили у склопу табеле 
јединачних цена које сте тражили од нас.  

 
 У складу са тим молимо Вас да измените укупну процењену вредност партије.  

Одговор  бр. 46: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 47: Питање за партију 51:Реагенси и потршни материјал за имунохемијске анализаторе  
MAGLUMI 4000 Plus , Maglumi 1000 i Maglumi 800  (SNIBE). Након увида у тендерску документацију за ЈН  
бр.404-1-110/19-64 за партију 51 - Реагенси и потршни материјал за имунохемијске анализаторе MAGLUMI 
4000 Plus , Maglumi 1000 i Maglumi 800  (SNIBE), произвођача чији смо генералнии и ексклузивни 
заступници, уочили смо да спецификација не садржи материјал за инсталирани апарат MAGLUMI 1000  за 
ЗЦ Ужице где је инсталиран као ни за апарат MAGLUMI 4000plus за KЦС где је такође инсталиран па 
будући да нам је познато да је корисник доставио своју спецификацију у вези са чим смо ми према захтеву 
доставили цене Фонду здравства молимо да извршите измену спецификације за ову партију и укључите 
цео неопходан потрошни матетијал за период од 6 месеци. 
 
Такође увидом у прогнозирану вредност овде напомињемо да је она за 15%  нижа од тржишне вредности 
па молимо да се и у том смислу изврши корекција спецификације.  
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Одговор  бр. 47: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 48: Увидом у документацију заинтересовано лице је уочили  да су процењене вредности мање 
за 15% од тржишне вредности добара, те вас љубазно молимо да исте ускладите са стварним тржишним 
стањем.  
Поред тога, верујемо да је у Партији 132 начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, 
те вас молимо да проверите износ. 
Одговор  бр. 48: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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