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08/2 број: 404-1-58/19-147 

16.12.2019. 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 12.12.2019. и 13.12.2019. 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: Овом приликом желимо да укажемо на недостатке које смо накнадно уочили након 
детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-1-110/19-64.  
Поред питања који смо упутили 29.11.2019. а тичу се измене количина и цена на који смо добили 
потврдан одговор у Додатном појашњењу конкурсне документације од дана  2.12.2019. (08/2 број 404-1-
58/19-66) и  05.12.2019. (08/2 број 404-1-58/19-95) године желимо да додамо следеће: 
 
Детаљном анализом тренутних прилика на тржишту и потрошње реагенаса за период од 6 месеци на 
тренутно активним апаратима желимо да укажемо да су количине наведене у насем захтеву за 
појасњење од 29.11.2019., а на који смо добили потврдан одговор ипак недовољне за несметан рад и 
функционисање лабораторија и установа у којима се исти налазе.  
Наш захтев за додатном променом количина се односи само на следеће партије из прилога Б конкурсне 
документације: 41, 42, 65, 182.  
Молимо Вас да количине измените у складу са предлогом који се налази у прилогу Б а које су означене 
црвеном бојом за горе наведене партије. Напомињемо да за остале партије које су биле обухваћене 
нашим захтевом за појашњење од дана 29.11.2019. године, а које су тада наведене у приблогу Б 
довољне са несметан рад и функционисање лабораторија. 
 
Такодје напомињемо да сте и другим потенцијалним понудјацима прихватили предлоге за измену 
колицина сто се види из измењене тендерске докумантације од 04.12.2019. године. 
 
Потрошни материјал и количине које су наведене у прилогу Б који достављамо уз овај допис  и у горе 
поменутим партијама неопходни су за несметано функционисање анализатора, те молимо Комисију да 
изврши измену конкурсне документације у складу са нашим предлозима. 
 

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

 

Питање бр. 2: Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, молимо да нам као заинтересованом лицу у 

предметном поступку јавне набавке доставите додатно појашњење – допуну конкурсне документације, у 

делу Прилога Б - Техничка спецификација. 

 
Имајући у виду да нам се данас обратио корисник – КБЦ Бежанијска коса, молимо да додате нову 

партију за апарат cobas х232 по спецификацији у прилогу. 
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Молимо за доставу измена/додатног појашњења у складу са роком из чл. 63 ЗЈН, захваљујемо и 
срдачно Вас поздрављамо. 

 

  
Rb. ID BROJ Naziv KOLIČINА ЦЕНА Укупно ПДВ 

Укпно са 
ПДВ-ом 

1 05533643190 Roche Cardiac proBNP+10тестс 25 23.328,90 583.222,50 116.644,50 699.867,00 

2 04890493190 Roche CARDIAC Control proBNP 1 9.542,86 9.542,86 1.908,57 11.451,43 

3 04880668190 Roche Cardiac IQC (cobas) 1 7.298,15 7.298,15 1.459,63 8.757,78 

     
600.063,51 120.012,70 720.076,21 

 

Одговор  бр. 2:  Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

Питање бр. 3: Овом приликом желимо да укажемо на недостатке које смо накнадно уочили након 
детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-1-110/19-64.  

 
Накнадном анализом предложених процењених вредности за партије 69 и 71 установили смо да су исте 
умањене и ниже за 15% у односу на реалне тржишне цене. Стога Вас молимо да још једном размотрите 
могућност корекције процењених вредности за наведене партије како би биле у складу са тржишним 
ценама и тиме нам омогућите подношење прихватљиве понуде. 
 
Стога молимо Комисију да изврши измену конкурсне документације у складу са нашим предлогом. 
 

Одговор  бр. 3: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

Питање бр. 4: Увидом у техничку спецификацију уочили смо да у области имунохемијске дијагностике 
није предвиђена партија за неаутоматизовану имунохистохемију. 

Будући  да се у већини  здравстевних установа,поред аутоматизације, део имунохистохемијских бојења 
обавља неаутоматизованом методом, молимо Вас да уврстите додатну партију за неаутоматизовану 
имунохистохемију. 

 

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

 

Питање бр. 5: Увидом у техничку спецификацију ЈН 404-1-110/19-64 - Јавна набавка реагенси, изузев за 
трансфузију, уочили смо да је у партији 117. за ставку 3 "CMV IgG avidited a 50T" уписан погрешан назив 
као и величина паковања.  

Назив треба да гласи "CMV IgG avidited 100T", а величина паковања треба да буде 100 тестова. 
Молимо Вас да измените конкурсну документацију како би назив и величина одговарали оригиналном 
паковању. 
 
 
Одговор  бр. 5: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

Питање бр. 6: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 

јавним набавкама, овим путем подносимо допуну захтева, с обзиром да у Измењеној конкурсној 

документацији објављеној дана 03.12.2019. године за ПАРТИЈУ 126 (Лабораторијски тестови и реагенси 

за апарат Vitek 2 и VITEK 2 Compact), извршена измена, те вам сугеришемо да сам назив Ставке 1 –
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ТРЕБА да гласи Vitek 2 cards, а не Vitek 2 bacterial cards, имајући у виду да се Vitek kartice користе за 

идентификацију и одређивање теста осетљивости за бактерије и за гљиве. 

Молимо да то исправите и измените тендерску спецификацију за ову ставку у овој партији. 

Одговор  бр. 6: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 

_____________________ 

Катарина Думнић 
_____________________ 

Љиљана Марковић 

_____________________ 
Марија Атанасијевић 


