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08/2 број: 404-1-58/19-155 

18.12.2019. 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 16.12.2019. и 17.12.2019. 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: Везано за наше питање које смо вам послали 4. Децембра, још увек у изменама нисмо 

нашли одговор. Када га можемо очекивати?  

Одговор бр. 1: 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 понуда. 

 

Питање бр. 2: У вези Вашег одговора од 12.12.2019  да упућујете институције да самостално набављају 
реагенсе за које је дат налог да би требало да буду део централног тендера, Ваш одговор не разумемо и 
упућујемо следеће питање Фонду :  
 

1. Будући да је сврха овог тендера обједињавање СВИХ потреба болница за реагенсима и да ће се 
чак актуелни поступци самосталне набавке Болница прекинути одлуком Фонда здравства и 
реализацијом набавке преко централног тендера, јасно је да је интенција централизованог 
тендера управо начин набавке кроз Фонд здравства како болнице не би самостално набављале 
реагенсе. 

У том светлу, не видимо разлог да се неке потребе болница прихвате а не неке одбију осим као чин 
дискриминације понуђача а и болница и молимо да Фонд поступи по закону и уврсти спецификацију ЗЦ 
Ужице за апарат Маглуми која Вам је неколико пута поновљена заједно са ургенцијом корисника. 
 

2. КЦ Србије је са образложењем доставио своје потребе за апарат Маглуми које је директор КЦС-а 
Проф Ашанин подржао а Директор Прве Хируршке Клинике Проф Марковић потписао  за јасно 
опредељене пацијенте и очекујемо да се спецфициране потребе уврсте у централизовану јавну 
набавку.  
 

Као што је јасно, ради се о потребама најтежих пацијената Прве Хируршке Клинике којима ће, 
игнорисањем Фонда, бити ускраћено побољшано лечења и третман који би допринео бољем исходу и 
нема никаквог стручног, етичког, законског а ни финансијског образложења да се потребе ових 
пацијената игноришу јер се ради о једва 1% буџета КЦС-а за лабораторијским анализама. 
 
Молимо да се прекине дискриминација и да се у складу са законом, уврсте реално достављене потребе 
за реагенсима, као што сте усвојили и све друге потребе са свим накнадним корекцијама, за инсталирани 
апарат Маглуми у ЗЦ Ужице и Maglumi у КЦС за Прву Хируршку Клинику јер су достављене јасне и 
опредељене потребе. 
 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 
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Одговор  бр. 2:  Koмисија остаје при одговору бр. 35 датом у додатном појашњењу бр. 404-1-58/19-
130од 9.12.2019. године. Joш једном напомињемо да је дана 10.12.2019. године прослеђено 
обавештење о предметној јавној набавци да реагенси који нису предмет ове централизоване јавне 
набавке, здравствене установе обезбеђују самостално.  

 

Питање бр. 3: Молим вас за додатно појашњење за јавну  набавку бр.  404-1-110/19-64  (јавна набавка  
Реагенси, изузев за трансфузију), партија бр. 49 

Појашњењем од 09.12.2019 нисте уважили  сугестију  и додали реагенсе за којима има потребу Институт 

за здравствену заштиту деце и омладине Војводине из Новог Сада. Ми, вас овим путем  молим, да још 

једном преиспитате сугестију. Наиме, дефинисаном табелом у партји бр. 49  обухваћене су само потребе 

Клиничког центра Србије а не и Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и они 

 неће имати реагенсе са којима иначе раде и која су њихова потреба.  Молимо вас да  поред реагенаса 

који су наведени у  табели партије бр. 49. додате и следеће реагенсе:  

Šifra Naziv JM 
6 mesečne 

potrebe 

1 IMUNOCAP ALERGEN C1 PENICILLOYL G  pak 1 

2 IMUNOCAP ALERGEN C2 PENICILLOYL V  pak 1 

3 IMUNOCAP ALERGEN C6 AMOXICILLOYL  pak 2 

4 IMUNOCAP ALERGEN F2 MILK  pak 3 

5 IMUNOCAP ALERGEN F245,EGG   pak 3 

6 IMUNOCAP ALERGEN F4 BRAŠNO- pak 1 

Молимо вас да имате у виду да бисте додавањем наведених регенаса у постојећу табелу партије бр. 49 

обухватили  минималне потребе ових двеју установа за 6 месеци. 

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

Питање бр.4: Више здравствених установа нам се обратило са питањем да ли су у овој јавној набавци 
тражене урин-траке са 2 параметра (ацетон и глукоза у урину). Ми нисмо могли да видимо да су 
наведене урин-траке тражене. Код немалог броја пацијената нема потребе радити комплетну анализу 
урина већ само проверити ацетон и глукозу. Наравно да се то може урадити и са траком са 9, 10 или 11 
параметара али је неекономично. 
 
Одговор  бр. 4: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

 
Питање бр.5: Замолили бисмо вас да нам појасните да ли ће се рок за предају понуда померити, 

обзиром да је прошло мање од 8 дана од датума када је дефинисан нови рок предаје (23.12.2019.), а 

наручилац није објавио измену конкурсне документације? 
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Одговор  бр. 5: 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 понуда. 

Питање бр.6: Увидом у конкурсну документацију за партију број 8 Реагенси и потрошни материјал 

анализатор CD Emerald процењена вредност је нижа за 20% од тржишне, па вас сходно томе молимо да 

повећате буџет. 

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

 

 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59019.134/5 

 

 

Сагласни: 

_____________________ 

Катарина Думнић 
_____________________ 

Љиљана Марковић 

_____________________ 
Марија Атанасијевић 


