
 

 

08/2 број: 404-1-4/20-12 

19.03.2020. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Реагенаса, изузев 
за трансфузију, број јн 404-1-110/20-4, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 16.03.2020. године и 18.03.2020. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу 
захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију, 
број јн 404-1-110/20-4, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање бр. 1: Након прегледа техничке спецификације централизованог тендера 404-1-110/20-4 (Јавна 

набавка Реагенси, изузев за трансфузију) који је изашао 12.03.2020. уочили смо грешку у техничкој 

документацији у Партији 25 Реагенси и потрошни материјал - Хематолошки анализатор (YUMIZEN H2500, 

PENTRA DX NEXUS). 

Наиме, у техничкој документацији је изостављен реагенс ABX Basolyse od 5L (5000 mL) без кога апарат не 

може да ради. Желимо да напоменемо да је цена овог реагенса 13.500,00 рсд без ПДВ-а, а на основу 

увида у табелу потрошње у 2019-тој години је потрошено 120 комада. Такође бисмо желели да нагласимо 

да је Yумизен новоинсталиран апарат и очекујемо да ће потрошња ове године бити већа. 

Молимо Вас да исправите наведене недостатке како бисте нам омогућили да поднесемо исправну понуду. 

Одговор  бр. 1: Комисија не прихвата сугестију заинтересованог лица, те сходно томе остаје при 

наводима у конкурсној документацији. 

 

Питање бр. 2: Молим Вас за одговор на питање у вези Јавне Набавке 404-1-110/20-4, Реагенси, изузев за 
трансфузију: 
Детаљнијим прегледом конкурсне документације, установили смо да сте у партију 115, reagensi za 
FACSKALIBUR protočni citometar, навели клонове и антитела специфична за произвођача Beckman Coulter 
(позиције 18-47). 
С обзиром да су наведена антитела конкурентских компанија, а да  због Уговора о дистрибутерству један 
дистрибутер неће имати могућност да их све испоручи, молимо Вас да наведене позиције из партије 115 
издвојите у посебну партију, или пребаците у партију 114, где су већ наведена антитела произвођача 
Beckman Coulter. 
Одговор  бр. 2: Комисија не прихвата сугестију заинтересованог лица, те сходно томе остаје при 

наводима у конкурсној документацији. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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