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08/2 број: 404-1-58/19-163 

24.12.2019. 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 23.12.2019. године, заинтересованa лицa су се обратила Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем 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: Замолили бисмо вас да ставку 1 изузмете из Партије 112 јер се иста не користи на 
апарату и обједињена је са Елиса тестовима. Обједињавањем ставке 1 са ставкама 2-7 искључили сте 
конкуренцију, која је могућа за ставке 2-7. 
 
Поред тога, да ли ће бити новог продужења рок за предају, обзиром да је остало 3 дана до предаје, а 
измена конкурсне документације није објављена?. 
 
Одговор бр. 1: Када је у питању изузимање ставке 1 из партије 112, Koмисија остаје при одговору 
бр. 21 датом у додатном појашњењу бр. 404-1-58/19-130 од  9.12.2019.  године.  
У складу  са  чланом  63.  Закона  о  јавним  набавкама  биће извршене измене конкурсне 
документације у складу са додатним појашњењима, и сходно томе продужен рок за достављање 
понууда. 
 
Питање бр. 2: У партији 162 тражи се 25000 паковања урин-трака од 11 параметара са процењеном 
вредношћу рсд 16.712.500,00 
У партији 103 тражи се 10000 паковања урин-трака од 9 параметара са процењеном вредношћу рсд 
5.020.000,00. 
Једноставним рачунањем дошли смо до резултата да је цена 1 траке са 11 параметара рсд 6,685 а 1 
траке са 9 параметара рсд 5,02 што значи да материјал за комплетан хемијски преглед урина стаје 
између 5,02 и 6,685 рсд. Оваквим ограничењем омогућено је учешће у јавној набавци само неколицини 
кинеских произвођача, мада је питање да ли је то и њима омогућено, сви остали су искључени. Хемијски 
преглед урина је по мишљењу биохемијске науке веома важан у дијагностици па сматрамо да не би смео 
бити овако драстично ограничен материјалним средствима јер то није случај ни са осталим партијама. 
Комисији је, у сваком случају, остављена могућност да одлуку донесе у складу са квалитетом који 
проверава референтна установа што значи да и овај јефтини материјал може дати квалитетне резултате 
али није сигурно. Зато молимо да знатно повећате процењене вредности те тако омогућите и другим 
произвођачима да учествују у ове 2 партије.  
 
Одговор бр. 2: Комисија не прихвата сугестију заинтересованог лица, те сходно томе остаје при 
наводима у конкурсној документацији. 
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