
 

 

08/2 број: 404-1-4/20-17 

23.03.2020. 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 20.03.2020. 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:  Молим Вас за потврду да за поменуту јавну набавку није потребно достављати изводе из 
каталога, техничке спецификације и/или сертификате за понуђене производе. 

 
Одговор бр. 1: Наручилац је захтеве који се односе на карактеристике предметних добара дефинисао 

у делу II Tехничка спецификација, на страни 4. и 5. Конкурсне документације. С тим у вези, као доказ 

техничке спецификације/карактеристике добара, Наручилац није захтевао каталог и/или сертификате 

за понуђене производе, те понуђач није у обавези да исте достави уз понуду. 

Питање бр. 2:  Поштовани у Вашој јавној набавци ЈН 404-1-110/20-4, као партија 108 тражено је: 

Партија 108 

Reagensi i potrošni materijal za fizičko hemijski pregled urina 9 analiza 

Редни 

број 

ставке 

Назив ставке 
Јединица 

мере 

Величина 

паковања 
Количина 

Укупна 

процењена 

вредност 

1 

Test trake za analizu 

urina- minimum 9 

analiza 

pakovanje 100 20000 

  

Укупно за партију 108: 73,200.00 

У осталим лотовима у којима су се тражиле урин траке, јединица мере је углавном била комад. Будући да 
је овде јединица мере паковање, а тражена количина је 20.000, немогуће је уклопити се у процењену 
вредност од 73.200,00 динара . 
 
Молимо Вас да појасните да ли сте тражили 20000 паковања од 100 комада , што аутоматски указује да 
је процењена вредност погрешна, или сте тражили 20000 трачица, где би процењена вредност била 
логична? 
 

Одговор  бр. 2: Комисија прихвата сугестију заинтересованог лица,  с обзиром да је у питању 

техничка грешка.  Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документација. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  

59020.47/3 

 

Jovana Marinovića br. 2, 11040 Beograd, Srbija, tel: 381 11 2053-830; faks: 381 11 2645-042 
e-mail: public@rfzo.rs        PIB br. 101288707         mat. br. 06042945          rač. br. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs

