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08/2 број: 404-1-58/19-130 

09.12.2019. 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 04.12.2019. године,  05.12.2019. године и 6.12.2019. 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: Молимо за појашњење и измену конкурсне документације, с обзиром на уочене 

недостатке и неусклађеност у поређењу са реалним тржишним ценама добара, и то за следеће партије: 

1.1. Након прегледа измењене конкурсне документације, која је објављена дана 03.12.2019. 

године, установљено је да је за партију 101  - Лабораторијски тестови и реагенси за апарат Bact Alert 3D 

60, Bact Alert 3D 120, Bact Alert 3D 240, Bact Alert Virtuo, промењена ставка 3. на следећи начин, тако да 

је уместо “Бочице за хемокултуру” наведено “Бочице за хемокултуру за Bactec Lytic”. 

Сматрамо да је учињена грешка, из разлога што “Бочице за хемокултуру за Bactec Lytic” нису 

компатибилне за рад на апарату Bact Alert, тако да сугеришемо да првобитно назначено добро “Бочице 

за хемокултуру” (паковање – 100 комада) треба да буде део предметне партије. Молимо вас да “Бочице 
за хемокултуру” (паковање – 100 комада) поново ставите као саставни део партије, како је 
првобитно било дефинисано у изворној конкурсној документацији. 

Такође вас молимо да из партије 101 избаците ставку 2. - Сет за узимање хемокултура са адаптером, 
јер поменути сет не припада тој партији. 

Такође, установили смо да је процењена вредност за исту партију нижа од тржишних цена, те вас 
молимо да извршите корекцију, како би цене биле у складу са тржишним ценама. 

Процењена вредност за партију 101 у овом случају би требало да буде 88.403.095,09 динара без ПДВ-а. 

 
1.2. Прегледом техничке спецификације, у партији 107 – Лабораторијски тестови и реагенси за 

апарат CY FLOW PARTEC, установили смо да је процењена вредност ове партије нижа од тржишне 

вредности, те вам сугеришемо да процењену вредност ове партије коригујете, при чему би процењена 
вредност требало да износи 1.996.497,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

 

1.3. Молимо вас за корекцију јединице мере у партији 121 за апарат – FilmArray произвођача 

Biomerieux-Biofire. У измени тендерске спецификације ова партија је спојена са партијом 103, у којој је 

као јединица мере наведено “тест”, док је у партији 121 као јединица мере било наведено “паковање”. 
Будући да се паковање не може делити приликом испоруке тестова, предлажемо да јединица мере у 
целој партији буде “паковање”. Количине по паковању у овом случају биле би дефинисане за ставке од 3 
до 7, на следећи начин: 

Партија 121- Лабораторијски тестови и реагенси за апарат  MULTIPLEKS PCR - bioMerieux 

Редни број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 

мере 

Величина 

паковања 
Количина 

1 
Panel za uzročnike meningitisa i 

encefalitisa  
паковање 6 testova 5 
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2 
Panel za uzročnike krvnih 

infekcija  
паковање 6 testova 5 

3 
RFIT-ASY-0119 A KIT ME 

PANEL IVD 6 TESTS 
паковање 6 тестова 3 

4 
RFIT-ASY-0125 A KIT 

RESPIRATORY PANEL IVD 6 

TEST 
паковање 6 тестова 21 

5 
RFIT-ASY-0104 A GI PANEL 

IVD 6 TESTS 
паковање 6 тестова 2 

6 
RFIT-ASY-0142 A 

PNEUMONIA PANEL PLUS, 6 

TESTS 
паковање 6 тестова 19 

7 
RFIT-ASY-0127 A KIT BCID 

PANEL IVD 6 TESTS 
паковање 6 тестова 23 

 
Паковање је од по 6 тест-панела и цена по паковању за све тест панеле износи 120.000,00 динара без 
урачунатог ПДВ-а, те би процењена вредност за партију 121 износила 9.360.000,00 динара без 
урачунатог ПДВ-а. 
 

1.4. Такође, у измењеној конкурсној документацији објављеној дана 03.12.2019. године, у партији 

122, која се односи на тестове за апарат – FilmArray произвођача Biomerieux-Biofire, уочили смо грешку 

у делу техничке спецификације, где стоји јединица мере – ТЕСТ, а првобитно је јединица мере била 
ПАКОВАЊЕ, па вас љубазно молимо да као јединицу мере означите ПАКОВАЊЕ, како је наведено у 
табели испод:  

Партиј

а 122 
Лабораторијски тестови и реагенси за multiplex RT PCR  за aпарат VV FILM ARRAY SYS 

IVD FAO / BioFire  

Редни 

број 

ставке 

Назив ставке Јединица 

мере 

Величина 

паковања 

Количин

а 

Укупна 

процењена 

вредност 

1 Tест за истoвремену детекцију 

нуклеинских киселина 

минимум: 14 бактеријских, 

вирусних, и гљивичних 

патогена у цереброспиналној 

течности, односно минимум 22 

ГИТ патогена из столице 

(бактерије, паразити, вируси), 

односно 20 респираторних 

патогена из узорка (бактерије и 

вируси) 

паковање 6 69   

Укупно за партију 122  
 

Паковања су од по 6 тест-панела и цена по паковању за све тест панеле је 120.000,00 динара без 
урачунатог ПДВ-а, те би за Партију 122 процењена вредност износила 8.280.000,00 динара + ПДВ. 
 

1.5. У измењеној конкурсној документацији објављеној дана 03.12.2019. године, количине које су 

дефинисане у партији 126 – Лабораторијски тестови и реагенси за апарат Vitek 2 и Vitek 2 Compact, за ставку 1. 

су мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци, па вам сугеришемо да ове количине 
коригујете, те да уместо 925 паковања ставите 1.141 паковање, како је приказано у табели испод (Ставка број 
1). 
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Редни број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 

мере 

Величина 

паковања 
Количина  

1 VITEK 2 Bacterial cards  pak. 20 kartica 1141  

      

3 SMALL DISPENSER              pak. 1 kom. 2  

4 
PIPETTE TIPS - 100 - 1000 

UL 
pak. 96 kom. 88  

5 PIPETTE TIPS 0,5 - 250UL pak. 96 kom. 74  

6 Vitek2 pipet 145 µL G- pak. 1 kom. 2  

7 Vitek2 pipet 280 µL G+ pak. 1 kom. 2  

8 SUSPENSION  SOLUTION  pak. 3 x 500 ml 30  

9 UNSENSITIZED TUBES   pak. 1х2000 ком  7  

10 Set za kalibraciju kom 1 kom 2  

11 Kalibrator za Densicheck kom 1 kom 2  

12 saling bag пак 1 kom 2  

13 ACCESSORY KIT пак 1 kom 2  

 

Након ове корекције количина, процењена вредност за партију 126  – би требало да износи: 34.723.959,83 
динара без ПДВ-а. 

 

1.6. Детаљним прегледом техничке спецификације, установили смо и следећи недостатак који је 

потребно кориговати како би били задовољени тржишни услови: 

Наиме, у партији 131 - Лабораторијски тестови и реагенси за апарат VITEK MS - MALDI-TOF (AutoID) 
установљено је да је процењена вредност мања од реалне тржишне ведности добара које смо 
прометовали за 6 месеци, те вас стога молимо да процењену ведност партије коригујете тако да она 
износи: 

- Процењена вредност за партију 131: 948.057,00 динара без ПДВ-а. 
 

Имајући у виду све напред наведено, молимо вас да извршите корекцију и измену конкурсне 

документације, на начин да омогућите понуђачу подношење прихватљиве понуде.  

Одговор бр. 1: За партију 101  - ставка 3 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  
измена  конкурсне документације.  

За партију 107 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

За партију 121  узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

За партију 122  узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

За партију 126, као што је дефинисано у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у 
делу „Техничкаспецификација!, на страни 4, количине добара наведених у Прилогу Б –Teхничка 
спецификација/Списак  партија/ставки  су  оквирне  количине  за  потребе  здравствених  установа 
наведених  у  Прилогу  А –Списак  здравствених  установа  и  то  за  период  од  6  (шест)  месеци. 
Наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити 
здравственим  установама  из  Плана  мреже,  у  складу  са  њиховим  потребама.  Укупна  
уговорена количина реагенаса, зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује 
од количина наведених у Прилогу Б -Техничка спецификација/Списак партија/ставки.  
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За партију 131 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

 

Питање бр. 2: Након детаљне анализе техничке спецификације централизованог тендера – јавна 

набавка бр. 404-1-110/19-64 молимо за појашњење и исправке:  

 

2.1. Партија бр 33. Реагенси и потрошни материал за апарате Siemens BCS XP, CA 620, CA 660, CA 

1500, CS 2000, CS 2000i, CS 2500, CS 5100, BFTII, PFA 100, Innovance PFA-200, Xprecia Stride 

Молимо да се назив партије усклади са именима коагулометара и промени у: 

"Реагенси И потрошни материал за апарате BCS XP, CA 620, CA 660, CA 1500, CS 2000, CS 2000i, CS 

2500, CS 5100, BFTII, PFA 100, Innovance PFA-200, Xprecia Stride" 

Увидом у Техничку спецификацију уочено је да одређене количине средства не одговарају прометованим 

количинама за 6 месеци у установама из плана мреже (неке количине су веће а неке мање) за које је 

расписана набавка: 

Редни 
број 

ставке 

Назив ставке Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина Прометована 
количина 

6 Cuvettes паковање 3000 50 53 

11 Reaction Tube паковање 3000 90 105 

13 CA Clean I  паковање 50 ml 500 750 

25 Dade Innovin паковање 10 x 10 ml 52 62 

39 vWF Ag  паковање 1 Kit 3 7 

41 PT-Multi 
Calibrator (6 

Levels) 

паковање 6 x 1 ml 93 70 

57 Innovance Free 
PS Ag 

паковање 1 Kit 5 10 

69 Imidazol-Buffer паковање 6 x 15 ml 1 3 

70 Kaolin 
Suspension 

паковање 1 x 50 ml 54 68 

75 ProC Control 
plasma 

паковање 6 x 1 ml 3 5 

95 Berichrom α2 
Antiplasmin 

паковање 1 Kit 1 5 

96 Berichrom  
Plasminogen 

паковање 1 Kit 56 30 

98 Thromborel S паковање 10 x 10 ml 250 305 

108 BFT II Dispo 
System 

паковање 5 x 100 Pieces 90 102 

112 BC Thrombin 
Reagent 

паковање 10 x 5 ml  15 43 
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Молимо да ускладите документацију са прометованим количинама како би се обезбедио несметани рад 

установа. 

2.2. Партија бр 64. Реагенси и потрошни материал за апарате BNII, BN ProSpec 

 Ставка бр. 41 је дупирана и треба је брисати. 

 Увидом у Техничку спецификацију уочено је да одређене количине средства не одговарају 

прометованим количинама за 6 месеци у установама из плана мреже (неке количине су веће а неке 

мање) за које је расписана набавка: 

Редни 
број 

ставке 

Назив ставке Јединица 
мере 

Величина паковања Количина Прометована 
количина 

27 N Protein Standard SL паковање 3 x 1 ml 11 13 

30 N/T Protein Control 
SL level H 

паковање 3 x 1 ml 1 9 

33 BN II Additiv паковање 10 x 100 ml 1 3 

38 N Latex Cystatin C паковање 1 Kit (3x2ml, 3x1ml, 
3x1ml,3x0,5ml, 

1x1,6ml ) 

2 16 

42 N Supplementary 
Reagent L 

паковање 1 Kit 56 5 

43 N Latex IgE mono паковање 3 x 3 ml  1 40 

46 N Latex β 2-
Mikroglobulin 

паковање 1 Kit  (3x3ml, 1x2ml) 5 9 

47 N Antiserum Human 
IgG 1 

паковање 1,5 ml 5 7 

49 N Antiserum to 
Human Albumin 

паковање 2 ml 1 13 

50 N Antiserum to 
Human Albumin 

паковање 5 ml 2 9 

58 N Antiserum to 
Human C3c 

паковање 5 ml 1 16 

60 N Antiserum Human 
IgA 

паковање 5 ml 1 31 

61 N Antiserum Human 
IgG 

паковање 2 ml 40 2 

62 N Antiserum Human 
IgG 

паковање 5 ml 1 32 

64 N Antiserum Human 
IgM 

паковање 5 ml 8 31 

65 N Antiserum Human 
Haptoglobin 

паковање 2 ml 1 20 

69 N Antiserum Human 
Transferrin 

паковање 2 ml 1 6 

77 N Antiserum Human 
Ceruloplasmin 

паковање 2 ml 1 8 



 

 

6 
 

79 N Reaction Buffer паковање 5.000 ml 115 30 

80 N Diluent паковање 5.000 ml 22 122 

81 N Supplementary 
Reagent/Precipitation 

паковање 5 ml 1 16 

92 N Antiserum Human 
Ig/L- Chain, k-Type 

паковање 2 ml 7 14 

93 N Antiserum Human 
Ig/L-Chain,lambda-

Type 

паковање 2 ml 9 14 

 

Молимо да ускладите документацију са прометованим количинама како би се обезбедио несметани рад 

установа. 

 

2.3.    Партија 66. Реагенси и потрошни материјал за апарат Immulite 2000 XPI, Immulite 2000, Immulite 

1000, Immulite. Увидом у Техничку спецификацију уочено је да одређене количине средства не одговарају 

прометованим количинама за 6 месеци у установама из плана мреже за које је расписана набавка: 

Редни 
број 

ставке 

Назив ставке Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина Прометована 
количина 

4 IMMULITE ACTH 
Control Module 

паковање 2 x 2 ml 2 4 

14 IMMULITE 1000 
HCG  

паковање 1 Kit / 100 10 15 

20 IMMULITE 1000 
Substrat 

паковање 2 x 500 5 11 

190 IMMULITE 1000 
Probe Cleaning Kit 

паковање 100 ml 2 4 

Молимо да ускладите документацију са прометованим количинама како би се обезбедио несметани рад 

установа. 

2.4.    У партији бр 97 Лабораторијски тестови и реагенси за аутоматски имунохемијски анализатор 
АЛЕГРИА  

 наведена је ставка бр 10 Alegria Negative Control. Ово медицинско средство не користи 

ниједна лабораторија тако да није ни уписано у Регистар медициснких средстава АЛИМС-

а. У складу са овим, молимо брисање ове ставке.  

 Такође уочено је да недостају ставке које користе установе чије су потребе обухваћене 

овом набавком: 

Назив ставке Јединица мере Величина 
паковања 

Прометована 
количина 

Anti-EBV (VCA) IgM паковање 24 7 

Anti-EBV (EBNA-1) IgG паковање 24 5 

Anti-HSV-1 IgG паковање 24 3 

Anti-HSV-2 IgG паковање 24 4 

Anti-HSV-1/2 IgM паковање 24 5 
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Молимо да ускладите документацију са прометованим количинама како би се обезбедио 

несметани рад установа. 

2.5.    У партији бр 113, Лабораторијски тестови и реагенси за апарат ELISA PROCESOR BEP 2000 

ANALIZATOR 

 Ставка бр 57. Terralin: у питању је течност коју користе сервисери, треба је брисати из 

набавке 

 Увидом у Техничку спецификацију уочено је да одређене количине средства не одговарају 

прометованим количинама за 6 месеци у установама из плана мреже за које је расписана 

набавка: 

Редни 
број 

ставке 

Назив ставке Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина Прометована 
количина 

13 Enzygnost® Anti-
HBc monochlonal 
ili odgovarajuće 

пак/кит 1 Kit / 192 5 13 

42 ZUSATZ-
REAGENZIEN FÜR 
ENZYGNOST/TMB   
ili odgovarajuće                            

пак/кит 1 Kit / 960 34 39 

 

Молимо да ускладите документацију са прометованим количинама како би се обезбедио 

несметани рад установа. 

2.6.    Партија бр 176, Реагенси за биохемијски анализатори DIMENSION RxL, Dimension RxL HM, 

Dimension RxL Max, Dimension RxL Max HM, Dimension Xpand, Dimension XPand HM,  Dimension XPand 

Plus, Dimension XPand Plus HM, Dimension EXL 200 (Simens Healthcare Diagnostics GmbH) 

Молимо да се у назив партије унесе исправно име произвођача анализатора: Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc или да се оно потпуно брише из назива партије. 

 

 Увидом у Техничку спецификацију уочено је да одређене количине средства не одговарају 

прометованим количинама за 6 месеци у установама из плана мреже за које је расписана 

набавка: 

Редни 
број 

ставке 

Назив ставке Јединица мере Величина паковања Количина Прометована 
количина 

1  Albumin pak. 4 Flex / 480 137 192 

9 Alkalna fosfataza pak. 4 Flexe / 360 266 286 

11 ALT pak. 4 Flexe / 240 737 855 

15 AST pak. 4 Flex / 360 506 579 

17 Bilirubi ukupni pak. 8 Flex / 480 274 291 

18 Bilirubin direktni  pak. 8 Flex / 320 218 234 
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24 CK pak. 4 Flex / 480 124 154 

26 CK-MB pak.      120 testova 107 206 

28 Cuvette Cartridge pak. 1 kaseta/ 12.000 478 568 

29 čašice  sa poklopcem pak.     1000 komada 45 105 

33 Enzyme Verifier pak. 2 x 3 x 2 ml 12 20 

36 GGT pak. 4 Flex /288 313 331 

37 Glukoza pak. 4 Flex / 1.440 180 200 

38 Gvožđe pak. 4 Flex / 240 337 378 

41 HDL Holesterol pak. 8 Flex / 240 248 284 

43 Holesterol pak. 8 Flex / 480 242 287 

45 Holinesteraza pak. 4 Flex / 120 64 2 

46 hsCRP pak. 4 Flex / 120 1.330 1540 

51 Kalcijum pak. 8 Flex / 480 166              173 

57 LDH pak 4 Flex / 480 171 191 

58 Lipaza pak 4 Flex / 120 80 103 

64 Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT 

Level 1 

pak 6x3ml 6 10 

78 Liquid Assayed Multiqual Level 1 pak 12x3ml 27 34 

84 Mikroalbumin  pak. 4 Flex / 80 8 38 

86 Mikroproteini  pak 4 Flex / 80 90 97 

87 Mokraćna kiselina pak 8 Flex / 480 133 183 

91 Printer papir pak 1x4kom 27 60 

102 Special Protein Kalibrator 

(iGa,IgG,IgM.C3,C4,TRNF) 

pak 2x5x1,5 ml 2 3 

103 TIBC pak. 4 Flex / 240 153 123 

106 Trigliceridi pak 4 Flex / 480 253 281 
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 Такође уочено је да недостају ставке које користе установе чије су потребе обухваћене 

овом набавком: 

      

Назив ставке Јединица мере Величина 

паковања 

Прометована 

количина 

Dimension Acid Phosphatase Flex 

(ACP) reagent cartridge 

паковање 8 Flex / 120 4 

Dimension Automated LDL 

Cholesterol Flex (ALDL) reagent 

cartridge 

паковање 4 Flex / 120 33 

Dimension  Ethyl Alcohol Flex 

reagent cartridge 

паковање 4 Flex / 120 3 

 

Молимо да ускладите документацију са прометованим количинама како би се обезбедио 

несметани рад установа.     

2.7. Партија бр 203. Реагенси за системе за електрофорезу Capillarys 2 Felx Piercing, Capillarys 

Terra 3, Capylaris, Hydrasis 2, Hydrasis 2 scan (SEBIA)  

 Увидом у Техничку спецификацију уочено је да одређене количине средства не одговарају 

прометованим количинама за 6 месеци у установама из плана мреже за које је расписана набавка: 

Редни 
број 

ставке 

Назив ставке Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина Прометована 
количина 

32 HYDRAGEL 2  BEN. 
JONES 

pak kit 3 7 

72 CAPILLARYS 3 
CAPICLEAN 

pak 25 mL 1 5 

73 GREEN DILUTION 
SEGMENTS (90) 

pak 90 1 4 

74 ANTISERA AND 
FIXATIVE IF (DM) 

kit kit 1 2 

 

 Такође је утврђено да недостају ставке које су у промету у КЦС: 

Назив ставке Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Прометована 
количина 

108 Ukupni proteini pak 4 Flex / 480 202 229 

109 Urea pak 4 Flex / 480 470 580 
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SEGMENT HOLDER (DM) паковање 
1 Unit 2 

HYDRASYS LC / HYDRASYS 2 
MAINTENANCE KIT 

паковање 

1 Unit 2 

HYDRASYS REAR 
ELECTRODE CARRIER 

паковање 

1 Unit 1 

HYDRASYS FRONT 
ELECTRODE CARRIER 

паковање 
1 Unit 1 

HYDRASYS CONTAINER 
(BLACK CAP) 0.5 L 

паковање 

1 Unit 1 

HYDRASYS CONTAINER 
(RED CAP) 0.5 L 

паковање 
1 Unit 1 

CAPILLARYS / MINICAP 
WASH SOLUTION (2) 

паковање 

kit 2 

HYDRAGEL 7 ISO-PAL паковање 
70 1 

IF SAMPLE DILUENT 
паковање 

80 mL 1 

 

Молимо да ускладите документацију са прометованим количинама како би се обезбедио несметани 

рад установа. 

2.8.      Увидом у процењену вредност партија, уочено је да су процене за 15% ниже од реалне 

тржишне вредности. Сходно томе молимо вас да коригујете процење вредности у складу са упоредивим 

реалним тржишним ценама предмета јавне набавке и омогућите понуђачу подношење прихватљиве 

понуде. У складу са наведеним молимо вас да коригујете процењене вредности за помнуте партије, тако 

да гласе:  

 

Процењена вредност за Партију 33:                        190.189.437,16   РСД без ПДВ 

Процењена вредност за Партију 55:                            26.744.568,96 РСД без ПДВ 

Процењена вредност за Партију 58:                              4.033.698,75 РСД без ПДВ 

Процењена вредност за Партију 64:                            39.408.407,60РСД без ПДВ 

Процењена вредност за Партију 66:                          143.321.985,00 РСД без ПДВ 

Процењена вредност за Партију 97:                              6.349.271,04 РСД без ПДВ 

Процењена вредност за Партију 113:                          47.895.318,00 РСД без ПДВ 

Процењена вредност за Партију 176:                          96.939.766,30 РСД без ПДВ 

Процењена вредност за Партију 197:                            1.681.726,95 РСД без ПДВ 
Процењена вредност за Партију 203:                          31.285.296,32 РСД без ПДВ 

 

2.9.     У делу конкурсне документације В. Упутство понуђачима, на страни 24, а који се односи на 

учешће понуђача са подизвођачем, наведено је да је понуђач у обавези да наведе проценат укупне 

врендости набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

       С обзиром да ће у фази извршења предметне јавне набавке крајњи купац бити у могућности да 

приликом закључења појединачних уговора према својим потребама мења количине које се купују од 

добављача, те да последично може доћи и до промена у процентуалној сразмери учешћа подизвођача, 

постављамо питање: да ли је проценат учешћа подизвођача у јавној набавци дат у понуди извођача 

фиксни и обавезујућ у каснијим фазама предметног поступка (оквирни споразум и појединачни уговори)? 
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Одговор  бр. 2: За партије 33, 64, 66, 113, 176 и  203, као што је дефинисано у конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку, у делу „Техничкаспецификација!, на страни 4, 
количине добара наведених у Прилогу Б –Teхничка спецификација/Списак  партија/ставки  су  
оквирне  количине  за  потребе  здравствених  установа наведених  у  Прилогу  А –Списак  
здравствених  установа  и  то  за  период  од  6  (шест)  месеци. Наведене количине представљају 
минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим  установама  из  
Плана  мреже,  у  складу  са  њиховим  потребама.  Укупна  уговорена количина реагенаса, зависи 
од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина наведених у Прилогу Б -
Техничка спецификација/Списак партија/ставки.  

За партију 64 – ставка 41, узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације.  

За партију 97, узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 113, ставка 57 узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

За партију 176, када је у питању назив исте и ставке које недостају,  узимајући у обзир Вашу 
сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 203, када су у питању ставке не прихвата се примедба понуђача.  
Комисија остаје при наводима из конкурсне документације. 

За партије 33, 55, 58, 64, 66, 97, 113, 176, 197 и 203 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена 
измена конкурсне документације. 

Проценат учешћа подизвођача у јавној набавци дат у понуди је у складу са чланом 80. Закона о 
јавним набавкама обавезујућ и у току реализације оквирног споразума, односно уговора 
закључених на основу истог. 

Питање бр. 3: Увидом у измењену техничку спецификацију Прилог Б -ЈН бр 404-1-110/19-64 која је 

објављена 04.12.2019. уочили смо да је у партији 94. која је изменом техничке спецификације спојена са 

 партијом 95. дошло до понављања одређених ставки  као  и до рачунских грешака приликом сабирања 

количина за одређене ставке што је довело до повећања укупне процењене вредности партије 94. која 

сада износи 116.461.470,00 РСД а треба да буде 68.915.960,00 РСД. Такође величине паковања и називи 

за одређене ставке нису формулисане у складу са оригиналним паковањем. Молим Вас да извршите 

измену техничке спецификације за партију 94. Према Табели 1- Партија 94 коју Вам достављамо у 

Прилогу мејла: 

  

Лабораторијски тестови и реагенси за  апарат  Abbott RT PCR m2000sp i m2000rt 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 

1 Abbott RealTime CMV amplification reagent kit паковање 96 testova 6 

2 Abbott RealTime CMV Control Kit  паковање 24 testa 4 

3 Abbott RealTime CMV Calibrator Kit паковање 24 testa 4 

4 Abbott RealTime HBV amplification reagent kit паковање 96 testova 18 

5 Abbott RealTime HBV Control Kit  паковање 24 testa 6 

6 Abbott RealTime HBV Calibrator Kit паковање 24 testa 5 

7 Abbott RealTime HCV amplification reagent kit паковање 96 testova 21 

8 Abbott RealTime HCV Control Kit  паковање 24 testa 7 

9 Abbott RealTime HCV Calibrator Kit паковање 24 testa 4 

10 
Abbott RealTime HCV Genotype II Amplification 

Reagent Kit 
паковање 24 testa 23 

http://javnenabavke.rfzo.rs/download/2019/cjn2019/404-1-110-19-64%20%20Prilog%20B%20-Izmenjena%20tehnicka%20specifikacija%20br.%201.xlsx
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11 Abbott RealTime HCV Genotype II Control Kit паковање 8 testova 9 

12 Abbott RealTime HIV amplification reagent kit паковање 96 testova 28 

13 Abbott RealTime HIV Control Kit  паковање 24 testa 8 

14 Abbott RealTime HIV Calibrator Kit паковање 24 testa 5 

15 Abbott RealTime High-Risk HPV Amplification Kit паковање 96 testova 2 

16 Abbott RealTime High Risk HPV Control Kit паковање 24 testa 1 

17 HPV cervi collect brushes  паковање 
500 

komada 
1 

18 RT PROTEINASE KIT 96 TEST паковање 96 testova 26 

19 DNA sample preparation KIT паковање 96 testova 50 

20 RNA sample preparation KIT паковање 96 testova 34 

21 1000 μL Pipette Tip  паковање 
2304 

komada 
35 

22 200 μl Pipette Tip  паковање 
2304 

komada 
8 

23 Reaction Vessels  паковање 
2000 

komada 
8 

24 200ml Reagent Vessels  паковање 90 komada 10 

25 96 Deep well plate  паковање 32 komada 12 

26 96 Optical Reaction plates  паковање 20 komada 14 

27 Optical adhesive cover паковање 
100 

komada 
4 

28 Master mix Tubs паковање 
150 

komada 
3 

29 Biohazard bags паковање 50 komada 1 

30 Abbott RealTime MTB  Amplification Reagent Kit    паковање 96 testova 1 

31 Abbott RealTime MTB  Control Kit    паковање 8 testova 1 

32 
Abbott RealTime MTB RIF/INH Resistance Amplification 

Reagent Kit  
паковање 96 testova 1 

33 Abbott RealTime MTB RIF/INH Resistance Control Kit   паковање 8 testova 1 

34 Abbott real time EBV calibrator kit паковање 24 testa 1 

35 Abbott real time EBV reagent kit паковање 96 testova 1 

36 
тестови за одређивање генотипске резистенције 

HIV-a(ViroSeq HIV 1 Genotyping Kit 48 t) 
паковање 48 testova 1 

37 ViroSeq Sequencing Consumables Pack паковање 96 testova 1 

38 Clean up kit паковање 96 testova 1 

  Укупно за партију 94     68.915.960,00 

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

Питање бр. 4: Након прегледа исправљене техничке спецификације централизованог тендера- јавна 

набавка бр. 404-1-110/19-64 (јавна набавка Реагенси, изузев за трансфузију), желимо да дамо пар 

примедби: 

 
4.1. Партија 4. Реагенси и потрошни материјал за апарат HORBA 3-DIFF ABX MICROS CRP 

200,MICROS SEMI CRP, MICROS ES6.  

Молимо Вас да у следећим стакама измените јединицу мере  паковење у комад, јер је цена дата по 
комаду а не по паковању. 
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10 Minotrol CRP Normal      паковање 

11 Minotrol CRP high      паковање 

12 Minotrol CRP Low      паковање 

 
4.2.   Партија 25. Реагенси и потрошни материјал - Хематолошки анализатор ((YUMIZEN H2500, 

PENTRA DX NEXUS) 

Молимо Вас да у следећим стакама измените јединицу мере  паковење у комад, јер је цена дата по 
комаду а не по паковању. Такође бисмо желели да напоменемо да је САМО 1 комад контролне крви  на 
4 апарата која су у функцији и раде велики број узорака - тотално нереална количина за 6 месеци и 
немогуће је поделити на 4 апарата. Контроле корисници узимају минимум 1 комад по апарату на 
месечном нивоу, стога би нека минимална коичина за 6 месеци била 96 комада по ставци. Молимо 

Вас да проверите потребе корисника и повећате количине, узимајући у обзир да се Difftrol N највише 

користи. 

 
8 ABX DIFFTROL N     паковање 1 

9 ABX DIFFTROL L     паковање 1 

10 ABX DIFFTROL H     паковање 1 

11 ABX MINOTROL RETIC N     паковање 1 

12 ABX MINOTROL RETIC L     паковање 1 

13 ABX MINOTROL RETIC H     паковање 1 

 

 
4.3.   Партија 28. Реагенси и потрошни материјал - Хематолошки анализатор: Pentra XL R80,ABX 

Pentra 80,Pentra ES 60, Pentra MS CRP  

 
Молимо Вас да у следећим стакама измените јединицу мере паковење у комад, јер је цена дата по 

комаду а не по паковању. 

3 Difftrol Normal     паковање 3ml 29 

4 Difftrol High     паковање 3ml 16 

5 Difftrol Low     паковање 3ml 16 

9 Minotrol CRP Normal     паковање 2.5ml 3 

10 Minotrol CRP High     паковање 2.5ml 3 

11 Minotrol CRP Low     паковање 2.5ml 3 

15 Minotrol retic nivo 1     паковање 3ml 9 

16 Minotrol retic nivo 2     паковање 3ml 9 

17 Minotrol retic nivo 3     паковање 3ml 9 

 
4.4.   Партија 86. Реагенси и потрошни материјал за апарат гасни анализатор ABL80 Basic, ABL90 

FLEX  

  

5 
ABL90 FLEX Solution 

pack 
    комад   1 комад 282 

 
- Приметили смо у исправци техничке документације смањен број ставке solution pack са 302 

комада на 282 комада. Обзиром да је прихваћена примедба за повећање количине потребних  
касета за кориснике и исправљена тј.повећана количина касета, сразмерно треба и повећати 

број solution pack-а, (а не напротив смањити!) јер апарати користе ова оба реагенса. Количина од 

282 комада неће бити довољна да задовољи потребе корисника за 6 месеци. Молимо Вас да 
проверите потребе корисника и у складу са тим повећате количине за ставку 5. 
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34 
Pico 70 22gx32 mm Arteribal blood sampler 

w. 22g x 32 mm needle, 1,5 ml 
паковање 100 ком  1 

35 Pico 50 Arterial blood sampler, 2 ml паковање 101 ком  1 

36 Safe Pico Arterial blood sampler паковање 102 ком  1 

 
- За ставке 35,36 је вероватно направљена грешка код форматирања excel табеле. Паковања су 

од 100 комада, а не 101ком и 102 ком. Молимо Вас за исправку како не би дошло до неспоразума 
са корисницима.  

 
- Такође је, претпостављамо, дошло до грешке у количинама за следеће  ставке (узимајући у обзир 

да су  потребе само Клиничког центра Војводине у 2019. години Safe pico blood sampler биле око 

15000 ком (150 пак) и Clinitubes 13000 ком (52 пак). 

  

30 Clintubes 80x140 mikrolit  паковање 
250x140 
mikrolit  

1 

34 
Pico 70 22gx32 mm Arteribal blood sampler 

w. 22g x 32 mm needle, 1,5 ml 
паковање 100 kom  1 

35 Pico 50 Arterial blood sampler, 2 ml  паковање 100 kom  1 

36 Safe Pico Arterial blood sampler  паковање 100 kom  1 

 
Ове производе такође користе и Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Здравствени центар 
Ужице, Специјална болница Соко бања, КБЦ Драгиша Мишовић,… тако да су реалне потребе много 
много веће. 

Молимо Вас да проверите потребе корисника и у складу са тим коригујете количине. 
 
Одговор  бр. 4: За партију 4 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

За партију 25 за ставке 8, 9, 10, 11, 12 и 13  када је у питању јединице мере узимајући у обзир Вашу 
сугестије, биће извршена измена конкурсне документације.  

За партију 28 за ставке 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16 и 17  када је у питању јединице мере узимајући у 
обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 86 за ставке 35 и 36  узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена 
конкурсне документације. 

За партије 25 и 86 када су у питању количине, као што је дефинисано у конкурсној документацији 
за предметну јавну набавку, у делу „Техничкаспецификација!, на страни 4, количине добара 
наведених у Прилогу Б –Teхничка спецификација/Списак  партија/ставки  су  оквирне  количине  за  
потребе  здравствених  установа наведених  у  Прилогу  А –Списак  здравствених  установа  и  то  
за  период  од  6  (шест)  месеци. Наведене количине представљају минимум количина за које 
понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим  установама  из  Плана  мреже,  у  складу  са  
њиховим  потребама.  Укупна  уговорена количина реагенаса, зависи од потреба здравствених 
установа и може да се разликује од количина наведених у Прилогу Б -Техничка 
спецификација/Списак партија/ставки.  

 

 

Питање бр. 5: Након прегледа исправљене техничке спецификације централизованог тендера - јавна 

набавка бр. 404-1-110/19-64 (јавна набавка Реагенси, изузев за трансфузију), желимо поново да дамо 

примедбу у вези са процењеним вредностима партија, јер смо приметили “одокативно” умањење цена  

15-22% у односу на просечну тржишну цену коју смо Вам доставили приликом истраживања тржишта,  и 

то за следеће партије: 
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1. Партију 3. (15%) 
2. Партију 4.(17,5%), 
3. Партију 25. (15,1%), 
4. Партију 28.(15%),  
5. Партију 78.(15%),  
6. Партију 86 (21,2%),  
7. Партију 165. (15%),  
8. Партију 180 (22%).  
9. Партију 208 (15%) 

 
Молимо Вас да имате следеће ствари у виду: 

- У различитим партијама се налазе исти реагенси јер одговарају на више модела апарата! Са 
оваквим “одокативно” сниженим ценама један исти реагенс ће коштати различито, често и код 
истог корисника јер поседује више модела апарата од истог произвођача, јер су цене умањене 
различитим критеријумима и то ће потенцијално бити озбиљан проблем код наручивања односно 
фактурисања реагенса корисницима  

- У листи корисника се налазе мали, средњи и велики корисници. Имајући у виду да желите да 
униформишете цену за све кориснике, онда то не сме никако бити цена испод тржишне. Цена ће 
бити иста како за постојеће, тако и за будуће кориснике без обзира да ли тај корисник ради 
50,100, 300, 500 или 800 анализа дневно на апарату. Имајући у виду да се у 95% случајева 
лабораторијски апарати дају ГРАТИС на коришћење, и то најчешће у виду безусловне донације, 
да би исплативост донације скупих апарата имала смисла, цена реагенаса мора бити 
одговарајућа. Снижењем цена су угрожени посебно мали али и средњи корисници који ће у 
будућности тражити нову опрему, као и ми, снабдевачи, који смо уложили новце у апарате и овим 
корисницима донирали апарате без обзира на мали број узорака. 

- Да су у партији 208, реагенси за Autostainer 360 – антитела за патологију изузетно скупа у 

набавци, да је палета антитела коју је неопходно регистровати и констатно допуњавати огромна 
као и да је стандардна предложена цена тј. маржа већ ниска 

- Обзиром на огромне погодности које пружамо свим корисницима у виду бесплатног коришћења 
опреме, бесплатног сервисирања  и одржавања опреме, бесплатних и често скупих 
резервних делова, бесплатне техничке подршке, бесплатне континуиране едукације у и ван 
земље, као и чињеницу да смо Вам  доставили просечну тржишну цену, молимо Вас да 
прихватите наше предложене цене и измените процењену вредност како би цене производа биле 
реалне тржишне. 
 

Одговор  бр. 5: Узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 

Питање бр. 6: након потврде коју смо добили 02.12.2019., да ће захтев за додатним појашњењем који 

смо послали бити усвојен, 04.12.2019. објављена је измењена конкурсна документацији, међутим без 

усвајања нашег захтева. 

6.1. Партија 57 – Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел 
TOSOH тип AIA 360 

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке 8, 10, 23, 26, 28 наведене у табели 

коју достављамо у Прилогу за РФЗО – измена партија 57 Тосох AIA 360, мање од количина 

прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите 

са спецификацијом из Прилога за РФЗО – измена партија 57 Tosoh AIA 360, где су измене 

обележене жуто-црвеном бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе 

обухваћене предметном ЈН. 
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- За Ставку бр 26 Substrat II потребно је изменити величину паковања тако да гласи 2 x 100 мЛ, у 

табели обојене жуто-црвено. 

    

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 57 установили смо да постоји значајан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама, односно са ценама које смо доставили у склопу табеле 

јединачних цена које сте тражили од нас. Сходно томе, молимо  да коригујете процењену  

вредност за партију 57,  у  складу  са  упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  

набавке  које су наведене у колони  Ј табеле из Прилога за РФЗО – измена партија 57 Tosoh AIA 

360 и  тиме омогућите понуђачу  подношење  прихватљиве  понуде.   

 

У складу са тим молимо Вас да измените укупну процењену вредност партије.  

 
Прилог за РФЗО – измена партија 57 Tosoh AIA 360: 

Партија 57 - Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел  Tosoh, тип AIA 360  

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 
дата у 

табели КД 

Количине прометоване за 
период од 6 месеци, за 
здравствене Установе 

обухваћене предметном 
ЈН. 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

1 TSH паковање 100 test 7 7 19.807,00 

2 T4 паковање 100 test 7 7 18.465,00 

3 FT4 паковање 100 test 7 7 18.790,00 

4 
Troponin 3 

gen. 
паковање 100 test 45 45 54.155,00 

5 Beta HCG паковање 100 test 23 23 34.302,00 

6 BNP паковање 100 test 7 7 116.837,00 

7 AFP паковање 100 test 5 5 21.590,00 

8 PSA паковање 100 test 3 5 32.969,00 

9 free PSA паковање 100 test 5 5 36.310,00 

10 Cortisol  паковање 100 test 2 5 22.307,00 

11 CA 19-9 паковање 100 test 7 7 39.542,00 

12 T4 kalibrator паковање 2 x 6 x 1 mL 5 5 14.459,00 

13 TSH kalibrator паковање 2 x 6 x 1 mL 7 7 14.459,00 

14 FT4 kalibrator паковање 2 x 6 x 1 mL 1 1 14.459,00 

15 
Tropinin 3 gen. 

kalibrator 
паковање 2 x 6 x 1 mL 2 2 14.459,00 

16 
bHCG 

kalibrator 
паковање 2 x 6 x 1 mL 2 2 7.133,00 

17 TG kalibrator паковање 2 x 6 x 1 mL 1 1 14.229,00 

18 BNP kalibrator паковање 2 x 6 x 1 mL 1 1 36.963,00 

19 AFP kalibrator паковање 2 x 2 x 1 mL 1 1 5.783,00 

20 
free PSA 
kalibrator 

паковање 2 x 6 x 1 mL 1 1 5.783,00 

21 
Cortisol 

kalibrator 
паковање 2 x 6 x 1 mL 1 1 14.459,00 

22 
CA 19-9 
kalibrator 

паковање 2 x 6 x 1 mL 1 1 5.783,00 

23 
MAC 

Multianalyte 
control 

паковање 3 x 2 x 3 mL 2 5 22.486,00 
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24 BnP kontrola паковање 2 x 2 x 1 mL 1 1 11.904,00 

25 Tg kontrola паковање 2 x 2 x 1 mL 1 1 13.250,00 

26 Substrat II паковање  2 x 100 mL 10 15 15.537,00 

27 Diluent паковање 4 x 100 mL 5 5 12.948,00 

28 Wash паковање 4 x 100 mL 9 12 12.948,00 

29 
Detector 

standar cups 
паковање 200 kom 11 11 17.496,00 

30 
TG 

(tireoglobulin) 
паковање 100 test 7 7 34.448,00 

31 PSA kalibrator паковање 2 x 6 x 1 mL 1 1 5.783,00 

Укупно за партију 57 

 
 
Одговор  бр. 6: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

Питање бр. 7: Након потврде коју смо добили 02.12.2019., да ће захтев за додатним појашњењем  који 

смо послали бити усвојен, 04.12.2019. објављена је измењена конкурсна документацији, међутим без 

усвајања нашег захтева. Молимо Вас за измену Конкурне документације, у делу: 

 
Партија 145 - Реагенси за биохемијски анализатор ADVIA 1800 (SIMENS)    
 
Након детаљне анализе техничке спецификације конкурсне документације, желимо да укажемо на 
следеће: 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у  

документу Прилог 1 за РФЗО- Партија 145- ADVIA 1800, мање од количина прометованих добара 

за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из 

Прилога 1, где су измене обележене црвеном бојом у колони Г документа Прилог 1 за РФЗО- 

Партија 145- ADVIA 1800, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене 

предметном ЈН. 

- Уочили смо да се ставке број 54 (Hemoglobin A1c_3 Automated Pretreatment Assay), број 59 (HbA1c 

директна метода) и ставка број 96 (HbA1c директна метода) односе на исти тест. Молимо Вас да 

из конкурсне документације избришете ставке које се понављају- ставку 54 и ставку број 59 које су 

обележене жутом бојом. 

- Исто тако, ставка број 58 (HbA1C калибратор сет) и ставка бр 95 (A1c3 Калибратор сет), 

представљају исти сет калибратора. Молимо Вас обришите ставку број 58 из конкурсне 

документације, обележена је жутом бојом. 

- Ставке број 35 (LDH L-P) и 36 (LDH P-L) имају погрешан број тестова у паковању,  поља су 

обележена зеленом бојом. Ставка број 35 (LDH L-P) има 4020 тестова у паковању, а ставка 36 

(LDH P-L) има 1790 тестова у паковању.  

- Ставка број 82 - Бикарбонати треба да као јединицу мере има паковање чија је  величина 2200 

тестова. Промена је означена зеленом бојом. 

- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано 

функционисање биохемијског анализатора ADVIA 1800 (SIMENS) чији су реагенси и потрошни 

материјал предмет ЈН. У табели документа Прилог 1 за РФЗО- Партија 145- ADVIA 1800 

достављамо списак ставки које је неопходно додати, ADVIA Chemistry Drug Calibrator I и лампа, 

као и њихове количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. године (обележене су 

зеленим).  
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- Такође, увидом у процењену вредност Партије 145, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на 

корекцију количина и додавање нових ставки, у колони Х документа Прилог 1 за РФЗО- Партија 

145- ADVIA 1800 се налазе наведене упоредиве реалне тржишне цене предмета јавне набавке. 

Сходно томе, молимо Вас да коригујете процењену вредност за партију 145. Реагенси за 

биохемијски анализатор ADVIA 1800 (SIMENS). 

 

Прилог 1 за РФЗО- Партија 145- ADVIA 1800: 

Партија 145 - Regensi za biohemijski analizator ADVIA 1800 (SIMENS) 

Ред. 
Бр. 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

  
количине 

прометоване 
за 6 месеци 

јединична 
цена без 

ПДВ-а 

1 
Wide Range C-Reactive Protein 
Kalibrator pakovanje 6x1ml 10 10 11.353,00 

2 
Wide Range C-Reactive Protein 
(wrCRP) pakovanje 440 testova 142 223 65.302,00 

3 WASH probe 2 pakovanje 5x250ml 3 15 15.577,00 

4 WASH probe 1 pakovanje 5x250ml 2 3 11.109,00 

5 Urin Total Protein kalibrator pakovanje 3 x 5 mL 5 5 9.462,00 

6 MAS Urichem Trak bilevel pakovanje 6 x 15 ml 2 2 45.285,00 

7 Urea pakovanje 4020 testova 46 68 58.219,00 

8 Ukupni proteini pakovanje 3400 testova 36 36 8.827,00 

9 Ukupni Protein ( Urin/CSF) pakovanje 776 testova 5 8 30.204,00 

10 Ukupni bilirubin pakovanje 1424 testova 58 86 10.614,00 

11 Trigliceridi  pakovanje 1432 testova 50 108 20.632,00 

12 Transferin pakovanje 440 testova 14 14 48.978,00 

13 ToxAmmonia Calibrator pakovanje 6 x 3 mL 2 4 14.265,00 

14 TIBC pakovanje 400 testova 61 61 39.028,00 

15 ß2-Microglobulin kalibrator pakovanje 3 x 1 mL 2 2 7.194,00 

16 ß2-Microglobulin (B2M) pakovanje 200 testova 6 8 25.300,00 

17 Special Chemisty Calibrator Kit pakovanje 10x5ml 2 2 16.453,00 

18 Rheumatoid Factor (RF) pakovanje 200 testova 17 17 24.213,00 

19 Reaget Wash Probe 3 pakovanje 1x500ml 7 7 7.142,00 

20 Reaget Wash Probe 2 pakovanje 5x250ml 18 18 15.577,00 

21 Reaget Wash Probe 1 pakovanje 5x250ml 6 6 11.109,00 

22 Prealbumin pakovanje 200 testova 8 8 51.873,00 

23 Mokraćna kiselina pakovanje 980 testova 48 78 12.188,00 

24 Mikroalbumin kalibrator pakovanje 5 x 2 mL 2 2 6.045,00 

25 Mikroalbumin pakovanje 520 testova 3 4 44.858,00 

26 MAS Omni Core nivo 3 pakovanje 6x5ml 2 3 44.463,00 

27 MAS Omni Core nivo 2 pakovanje 6x5ml 5 7 44.463,00 

28 MAS Omni Core nivo 1 pakovanje 6x5ml 3 3 44.463,00 

29 Magnezijum pakovanje 980 testova 13 13 8.101,00 

30 Lypochecm Assayed Chemisty nivo 2 pakovanje 12x5ml 5 7 33.113,00 
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31 Lypochecm Assayed Chemisty nivo 1 pakovanje 12x5ml 5 5 33.113,00 

32 Litijum pakovanje 200 testova 10 10 50.640,00 

33 Lipaza pakovanje 640 testova 1 2 21.576,00 

34 LDL holesterol Direct pakovanje 752 testova 23 23 45.299,00 

35 LDH L-P pakovanje 4020 тестова 10 30 35.644,00 

36 LDH P-L pakovanje 1790 тестова 3 8 15.820,00 

37 Lamp Coolant Aditive pakovanje 1 x 50 ml 2 4 8.894,00 

38 Lactate (LAC) pakovanje 300 testova 2 2 19.407,00 

39 Kreatinin  pakovanje 4020 testova 56 71 7.273,00 

40 komplement C3 pakovanje 200 testova 26 26 19.011,00 

41 Kalibrator za Bikarbonate pakovanje 2x21ml 1 1 4.397,00 

42 Kalcium II (ARSENAZO) pakovanje 2030 testova 58 58 19.818,00 

43 ISE Urine Standards pakovanje 2 x 100 mL 13 13 7.573,00 

44 ISE Serum Standards pakovanje 2x100ml 7 7 7.573,00 

45 ISE Detergent pakovanje 2x100mL 7 7 18.782,00 

46 ISE Buffer pakovanje 1x2000ml 380 440 21.887,00 

47 Incubation Bath Oil pakovanje 1x2900ml 19 28 75.212,00 

48 IgM pakovanje 360 testova 21 25 30.473,00 

49 IgG pakovanje 360 testova 21 27 33.087,00 

50 IgA pakovanje 375 testova 21 25 31.725,00 

51 Holinestreraza pakovanje 480 testova 2 2 6.241,00 

52 Holesterol  pakovanje 2450 testova 34 68 29.069,00 

53 
High Sensitivity C-Reactive Protein 
(hsCRP) pakovanje 440 testova 5 5 105.600,00 

54 
Hemoglobin A1c_3 Automated 
Pretreatment Assay pakovanje 160 testova 52   34.509,00 

55 HDL/LDL Hol. Kalibrator pakovanje 3x1ml 6 6 8.093,00 

56 HDL - holesterol direkt pakovanje 1304 testova 37 72 46.563,00 

57 MAS Diabetes Bi-Level Multi-Pack pakovanje 6x1 mL 7 7 49.680,00 

58 HbA1C kalibrator set pakovanje 8 x 0.5 3   11.202,00 

59 HbA1c direktna metoda pakovanje 160 testova 11   34.509,00 

60 Haptoglobin pakovanje 540 testova 5 10 120.581,00 

61 Gvožđe  pakovanje 1015 testova 45 75 9.188,00 

62 Glukoza (heksokinaza) pakovanje 3960 testova 29 29 26.073,00 

63 Glukoza (GOD-PAP) pakovanje 2450 testova 31 74 10.510,00 

64 GGT pakovanje 980 testova 60 99 8.801,00 

65 Fosfor pakovanje 2506 testova 15 15 14.691,00 

66 Feritin pakovanje 800 testova 23 23 128.800,00 

67 Enzyme 3 Calibrator  pakovanje 6x2ml 3 6 22.532,00 

68 Enzyme 2 Calibrator  pakovanje 6 x 1,5 ml 5 5 30.620,00 

69 Enzyme 1 Calibrator  pakovanje 6 x 2.5 mL 5 5 61.125,00 

70 Čašice pakovanje 1000 x 3 ml 24 24 4.393,00 

71 Cystatin-C kalibrator   pakovanje 5 x 2 mL 2 2 45.133,00 
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72 Cystatin C  pakovanje 400 testova 2 2 78.200,00 

73 Cuvette Wash Solution pakovanje 1x2000ml 491 645 8.158,00 

74 Cuvette Conditioner pakovanje 1x1000ml 572 725 17.882,00 

75 CK-MB pakovanje 2820 testova 11 11 21.639,00 

76 CK NAC pakovanje 1100 testova 56 56 32.171,00 

77 Chemistry Calibrator pakovanje 12 x 3 mL 15 15 13.896,00 

78 BIORAD ASSAYED CHEM LYPH 2 pakovanje 12x5ml 2 2 33.113,00 

79 BIORAD ASSAYED CHEM LYPH 1 pakovanje 12x5ml 2 2 33.113,00 

80 CK-MB kalibrator  pakovanje 1x5ml 3 3 8.265,00 

81 Bilirubin direktni pakovanje 520 testova 69 88 5.483,00 

82 Bikarbonat pakovanje 2200 testova 2 2 40.800,00 

83 AST pakovanje 2520 testova 54 83 17.253,00 

84 Apolipoprotein B (APO B) pakovanje 170 testova 2 2 14.558,00 

85 Apolipoprotein A-1/B kalibrator pakovanje 5 x 1 mL 2 2 6.222,00 

86 Apolipoprotein A-1 (APO A1) pakovanje 150 testova 2 2 16.532,00 

87 Ammonia (AMM) pakovanje 276 testova 1 6 8.404,00 

88 ALT pakovanje 2520 testova 64 80 19.014,00 

89 Alpha-1-Antitrypsin (AAT) pakovanje 200 testova 2 2 44.413,00 

90 ALP  kalibrator pakovanje 6 x 1.0 ml 3 3 14.758,00 

91 Alkalna fosfataza DEA pakovanje 2485 7 41 11.007,00 

92 Alkalna fosfataza concetrate pakovanje 7440 testova 6 6 95.564,00 

93 Alfa amilaza pakovanje 1225 testova 22 39 60.572,00 

94 Albumin  pakovanje 2220 testova 66 66 5.011,00 

95 A1c3 Kalibrator set pakovanje 2x4x0,5ml 5 9 11.202,00 

96 A1C 3 pakovanje 160 testova 44 178 34.509,00 

97 a1-Acid Glycoprotein (AAG) pakovanje 200 testova 1 1 69.741,00 

98  Special chemistry (TIBC) kalibrator pakovanje 10 x 5ml 2 2 16.453,00 

99  LIQUID SPEC. PROT. CAL. pakovanje 6 x 1 ml 13 13 35.952,00 

100  komplement C4 pakovanje 200 testova 26 26 19.011,00 

101 
 High Sensitivity C-Reactive Protein 
kalibrator pakovanje 6 x 1 mL 5 5 11.353,00 

102 Etanol pakovanje 600 testova 2 9 19.127,00 

103 Ise electrode Na komad 1 kom  2 5 67.042,00 

104 Ise electrode K komad 1 kom  2 4 67.042,00 

105 Ise electrode Cl  komad 1 kom  2 6 67.042,00 

106 Ise referenc elektrode komad 1 kom  2 6 213.771,00 

107 Antistreptolizin (ASLO2) pakovanje 200 testova 2 2 28.215,00 

108 Pankreasna amilaza pakovanje 910 testova 2 3 48.141,00 

109 Fenobarbital_2 pakovanje 400 testova 2 2 184.533,00 

110 MAS ChemTrak Level1 pakovanje 6x5ml 2 2 9.833,00 

111 MAS ChemTrak Level2 pakovanje 6x5ml 2 2 9.833,00 

112 MAS Immunology Level 1 pakovanje 6x3 ml 2 2 33.113,00 
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113 MAS Immunology Level 2 pakovanje 6x3 ml 2 2 33.113,00 

114 MAS Immunology Level 3 pakovanje 6x3 ml 2 2 33.113,00 

115 MAS Alcohol/amonia Multi Pak pakovanje 6x2 ml 2 4 48.383,00 

Укупно за партију 145 
   

  

недостаје  
   

  

  ADVIA Chemistry Drug Calibrator I pakovanje 2x5x3mL   1 15.556,80 

  Lamp halogen pakovanje 1 kom    1 31.984,00 
   

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 
 
Одговор  бр. 7: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

Питање бр. 8: Понављамо наш захтев за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: Партија 

183 – Реагенси за биохемијски анализатор CS 400 (Dirui) 

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 

укажемо на следеће: 

- Прегледом конкурсне документације уочавамо да су величина паковања и количине идентичне за 

све ставке из партије. Такође, у овој партији недостаје значајан број ставки који је неопходан за 

рад на поменутом анализатору у установама из вашег списка. Из тога можемо закључити да се 

ради о случајној техничкој грешци.  

У Прилогу 1 налази се Табела са корекцијама (обележено плавом бојом). У Табели су приложене 

и јединичне тржишне цене па Вас молимо да у складу са тим измените и укупну процењену 

вредност партије 183.   

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 

 

 

Reagensi za biohemijski anlizator CS 400 (Dirui) 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количине прометоване за 
период од 6 месеци, за 
здравствене Установе 

обухваћене предметном ЈН. 

Јединична 
цена без 

пдв.а 

1 Glukoza pak 728 analiza 32 1.434,16 

2 Urea pak 728 analiza 28 6.537,44 

3 
Mokraćna kiselina 
(Acidum urikum) 

pak 862 analize 6 3.922,10 

4 Kreatinin pak 303 analiza 60 2.666,00 

5 Holesterol  pak 728 analiza 14 2.760,00 

6 Trigliceridi pak 728 analiza 14 4.508,00 

7 HDL-Holesterol pak 423 analize 9 21.141,54 

8 Totalni proteini pak 870 analiza 8 4.706,70 

9 Gvožđe pak 862 analize 6 5.750,00 

10 
Totalni Bilirubin pak 

1077 
analiza 

8 3.537,00 
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11 
Direktni Bilirubin pak 

1077 
analiza 

7 2.994,06 

12 AST pak 728 analiza 15 3.276,00 

13 ALT pak 728 analiza 15 3.370,64 

14 ALP (Alkalna fosfataza) pak 862 analize 7 4.542,74 

15 ACP (Kisela fosfataza) pak 180 analiza 2 15.033,00 

16 
Amilaza pak 

1068 
analiza 

4 20.099,00 

17 CK pak 862 analize 3 10.787,00 

18 LDH pak 728 analiza 6 8.321,04 

19 GGT pak 862 analize 8 7.016,68 

20 CRP incl.cal pak 437 analiza 20 41.171,00 

21 Magnezijum pak 734 analiza 1 7.084,00 

22 Kalcijum pak 734 analize 8 4.359,96 

23 Fosfor pak 734 analize 5 2.789,20 

24 Albumini pak 734 analize 2 1.587,00 

25 IgA incl.cal pak 140 analiza 1 22.782,00 

26 IgG incl.cal pak 140 analiza 1 22.782,00 

27 IgM- incl.cal pak 121 analiza 1 21.851,00 

28 
Proteini urin / csf incl. 
Cal 

pak 660 analiza 1 25.641,00 

29 Mikroalbumin incl.cal pak 166 analiza 1 20.490,00 

30 TRF incl. cal pak 166 analiza 4 16.993,20 

31 HbA1C incl.cal pak 86 analiza 9 40.599,16 

32 

Normalna 
kontrola/Clinical 
Chemical Quality Control 
Serum Level 1  

pak 5 ml 33 6.842,50 

33 

Patoloska 
kontrola/Clinical 
Chemical Quality Control 
Serum Level 2 

pak 5 ml 19 6.532,00 

34 

Normalna kontrola za 
CRP/Specific Protein 
Control Serum (Level1) 

pak 3x1ml 4 35.640,65 

35 

Patoloska kontrola za 
CRP/Specific Protein 
Control Serum (Level2) 

pak 3x1 ml 4 35.640,65 

36 

MAS UrichemTrak 
(kontrola za 
mikroalbumin) 

pak 6x15 ml 1 45.285,00 

37 MAS Diabetes control pak 2x1ml 1 16.560,00 

38 Kalibrator za ACP pak 4x3 ml 1 19.557,00 

39 
Clinical Chemical 
Calibration Serum 

pak 5 ml 6 12.453,00 

40 CS-alkaline detergent pak 2 lit 23 15.572,00 

41 
CS antibacterial 
phosphor free detergent 

pak 500 ml 17 15.572,00 
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42 
ISE Internal Standard 
Solution 

pak 2 lit 2 22.200,00 

43 ISE Reference Solution pak 500 ml 6 24.219,00 

44 ISE Diluent  pak 2 lit 2 18.164,00 

45 ISE Detergent pak 100 ml 1 4.843,00 

46 
ISE Standard 
Solution(High) 

pak 3x10 ml 1 16.953,00 

47 
ISE Standard 
Solution(Low) 

pak 3x10 ml 1 16.953,01 

48 
ISE Blood Sample 
Calibrator 

pak 4 ml 2 24.219,00 

49 Na elektroda komad 1 1 69.216,00 

50 K elektroda komad 1 1 80.640,00 

51 Cl elektroda komad 1 1 70.560,00 

52 Referentna elektroda komad 1 1 69.216,00 

53 Segmenti kiveta pak 120 kiveta 4 24.000,00 

54 Halogena lampa komad 1 4 9.856,00 

55 Čašice za uzorke pak 500 kom 7 4.000,00 

 

Одговор  бр. 8: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

Питање бр. 9: Понављамо наш захтев за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: Партија 

26 - Реагенси и потрошни материјал - Хематолошки анализатор MINDRAY BC 3600 za 31000, 

MINDRAY BC 1800, 3200, 3600   

 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 
 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 

Прилогу 1 мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. 

Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене 

плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН. 

 

- Увидом у процењену вредност Партије 26, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама 

(коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност 

партије 26.  

  
Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације. 
 

Партија 26 - Реагенси и потрошни материјал -Хематолошки анализатор MINDRAY BC 3600 za 31000 
,MINDRAY BC 1800, 3200, 3600   
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Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 месеци, 
за здравствене 

Установе 
обухваћене 

предметном ЈН. 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

1 Diluent 20 l паковање 20l 35 79 5.300,00 

2 Rins 5,5 l  паковање 5.5l 34 80 7.900,00 

3 Lyser 500 ml   паковање 500ml 34 59 4.780,00 

4 
Probe cleanser, 

12x17 ml  
паковање 12x7ml 8 

16 3.150,00 

5 
Kontrolna krv 
LNH 3x3ml 

паковање 3x3ml 8 
14 9.450,00 

6 
Termosenzitivni 

papir 50 mm 
паковање 1 94 

150 130,00 

 
Одговор  бр. 9: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

Питање бр. 10: Понављамо наш захтев за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 

Партија 158 – Реагенси за биохемијски анализатор CS- T240 "DIRUI" (Dirui Industrial CO) 

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 
 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 

Прилогу 1, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. 

Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене 

плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН. 

 

- Уочили смо да је за Ставку бр 16, у колони Величина паковања наведено 667 анализа, уместо 276 

анализа што представља реалан број тестова у паковању. Такође, у ставкама 17 и 18 је погрешно 

наведено име теста (Назив ставке). Молимо Вас да извршите измену како је наведено (Означили 

смо црвеном бојом у табели у Прилогу 1). 

 

- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано 

функционисање анализатора који су предмет ЈН. У табели у Прилогу 1 достављамо списак ставки 

које је неопходно додати, као и количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. 

(обележено зеленим).  

 

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 158, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на 

корекцију количина и додавање нових ставки, у Прилогу 1 достављамо и колону са ценама (које 

смо већ доставили) обележену и молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.  

 
Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 
 

Партија 158 - Reagensi za biohemijski analizator CS- T240 "DIRUI" (Dirui Industrial CO) 
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Редни 
бр. 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 
месеци, за 

здравствене 
Установе 

обухваћене 
предметном ЈН. 

Јединична 
цена без 

пдв.а 

1 Glukoza (OX) pak 588 analiza 3 13 1.434,16 

2 Holesterol  pak 588 analiza 2 7 2.760,00 

3 Urea pak 588 analiza 3 10 6.537,44 

4 Trigliceridi pak 588 analiza 2 6 4.508,00 

5 Mokracna kiselina pak 671 analiza 3 4 3.922,10 

6 Ukupni proteini pak 870 analiza 2 3 4.706,70 

7 Fosfor pak 734 analize 2 3 2.789,20 

8 Kalcium (arsenazo) pak 734 analize 2 3 4.359,96 

9 AST/GOT pak 588 analiza 3 8 3.276,00 

10 ALT/GPT pak 588 analiza 3 8 3.370,64 

11 ALP pak 671 analiza 3 4 4.542,74 

12 Gama GT pak 671 analiza 3 4 7.016,68 

13 Ukupan Bilirubin pak 1068 analiza 2 3 3.537,00 

14 Bilirubin direktan pak 1068 analiza 2 3 2.994,06 

15 HDL-Holesterol pak 367 analiza 3 6 21.141,54 

16 Kreatinin pak 276 analiza 5 9 2.666,00 

17 CRP incl cal. pak 350 analiza 7 11 41.171,00 

18 RF incl.cal. pak 113 analiza 10 11 16.670,00 

19 Kalibrator/CS Multicalibrator pak 5 ml 13 4 12.453,00 

20 
Normalna kontrola/Clinical 

Chemical Quality Control Serum 
Level 1  

pak 5 ml 5 5 

6.842,50 

21 
Patoloska kontrola/Clinical 

Chemical Quality Control Serum 
Level 2 

pak 5 ml 3 3 

6.532,00 

22 
Normalna kontrola za lipide/Lipid 

Control Serum (Level1) 
pak 3 ml 2 1 

6.792,00 

23 
Patoloska kontrola za lipide/Lipid 

Control Serum (Level2) 
pak 3 ml 2 1 

7.816,00 

24 
Normalna kontrola za CRP/ 
RF/Specific Protein Control 

Serum (Level1) 
pak 3x1 ml 2 2 

35.640,65 

25 
Patoloska kontrola za CRP/ 
RF/Specific Protein Control 

Serum (Level2) 
pak 3x1 ml 2 1 

35.640,65 

26 CS-alkaline detergent pak 2 lit 5 6 15.572,00 

27 
CS antibacterial phosphor free 

detergent 
pak 500 ml 5 5 

15.572,00 

28 Čašice za uzorke pak 500 kom 3 3 4.000,00 
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Ставке које су изостављене а неопходне су за извођење анализа на 
биохемијском анализатору - модел CS- T240 "DIRUI" (Dirui Industrial CO) 

Количине 
прометоване за 

период од 6 
месеци, за 

здравствене 
Установе 

обухваћене 
предметном ЈН. 

Јединична 
цена без 

пдв.а 

 

Alfa amilaza pak 783 analiza   1 20.099,00 

 
CK NAC pak 671 analiza   2 10.787,00 

 
Gvožđe pak 1128 analiza   1 5.750,00 

 
Mg pak 734 analize   1 7.084,00 

 
Hba1c incl. Cal. pak 75 analiza   3 40.599,16 

 
Albumin pak 734 analize   1 1.587,00 

 
LDH pak 588 analiza   1 8.321,04 

 
CK-MB incl.ctrl. pak 671 analiza   1 35.760,00 

 
MAS Diabetes Bilevel Multipack pak 2x1ml   1 16.560,00 

 
Reaction cuvettes pak 6x20   1 24.000,00 

 
Одговор  бр. 10: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

 

Питање бр. 11: Молимо Вас за измену Конкурне документације, у делу: Партија 76 - Реагенси и 

потрошни материјал за URISED, LABUMAT, URISED MINI Doc U READERLAB Pro/LabUReader Plus 2 

 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 
 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 

Прилогу 1, значајно мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 

год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене 

обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене 

предметном ЈН. 

 

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 76, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. Сходно томе, молимо да коригујете процењену 

вредност за Партију 76, у складу са упоредивим тржишним ценама које су наведене у колони I 

табеле из прилога и тиме омогућите понуђачу подношење прихватљиве понуде.   

 

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 

 

Партија 76 - Реагенси и потрошни материјал за URISED, LABUMAT, URISED MINI Doc U 
READERLAB Pro/LabUReader Plus 2  

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 
месеци, за 

здравствене 

Јединична  
цена без 

ПДВ-а 
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Установе 
обухваћене 

предметном ЈН. 

1 Labstrips U11 паковање 150 kom 402 708 3.330,00 

2 Cuvettes for Urised паковање 600 kom 101 180 66.805,00 

3 Test tube 12 ml комад 1 kom 6.700 60.400 8,00 

4 
Liquichek 

urinanalysis control 
bilevel  

паковање 
1set/ 6x 2 

nivoa 
3 3 16.873,00 

5 
Labstrips U11 Plus 

GL 
паковање 150 kom  34 60 3.330,00 

6 
MAS UA DIP Tube 

Control  
паковање 10x12 ml 5 12 40.250,00 

 

Одговор  бр. 11: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

Питање бр. 12: Молимо Вас за измену Конкурне документације, у делу: Партија 164 - Реагенси за 

биохемијски анализатор Kabe GA-3 (LABORTECHNIK) 

 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 
 

- Наведене ставке 3 i 4 (Monitrol Control normalna i Monitrol Control patološka)  се више не производе 

и замењене су следећим производима: Lyphochek Assayed Chemistry Control Level 1 и 

Lyphochek Assayed Chemistry Control Level 2. Молимо Вас да у складу са овим измените 

конкурсну документацију и омогућите неометано функционисање анализатора.  

 

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 164, установили смо да постоји значајан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. Сходно томе молимо  да коригујете процењену  

вредност за партију 164,  у  складу  са  упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  

набавке  које су наведене у последњој колони табеле и  тиме омогућите понуђачу  подношење  

прихватљиве  понуде.  

 

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 
 

Партија 164 - Reagensi za biohemijski analizator Kabe GA-3  (LABORTECHIK) 

Редни број 
ставке 

Назив ставке 
Јединица 

мере 
Величина 
паковања 

Количина 
Јединична цена 

без ПДВ-а 

1 
Glukoza thick-film 
electroda (G-DSE)  

паковање 1 
37 8.850,00 

2 Glukoza standard  паковање 100x2ml 54 4.742,00 

3 
Lyphochek Assayed 

Chemistry Control Level 1 
паковање 12 x 5 ml 

2 13.200,00 

4 
Lyphochek Assayed 

Chemistry Control Level 2 
паковање 12 x 5 ml 

1 13.200,00 
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5 
Reakcione kivete 
GLUCOSE GA 3 

паковање 1/1000kom 
196 33.342,00 

6 Solution system KB-GA3  паковање 1 x 5 L 46 16.628,00 
 

Одговор  бр. 12: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

Питање бр. 13: Молимо Вас за измену Конкурне документације, у делу Партија 24 - Реагенси и 

потрошни материјал за апарат ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i 

 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 
 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 

Прилогу 1_ Advia 120_2120_2120i, мање од количина прометованих добара за период од 6 

месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1_ 

Advia 120_2120_2120i, где су измене обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим 

добрима за Установе обухваћене предметном ЈН. 

 

- Такође, увидом у процењену вредност партијe 24, установљено је да је иста мања од реалне 

тржишне вредности. Сходно томе молимо  да коригујете процењену  вредност за партију 24,  у  

складу  са  упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  набавке  које су наведене у 

последњој колони табеле из Прилога 1_ Advia 120_2120_2120i (обојено зеленом бојом) и тиме 

омогућите понуђачу  подношење  прихватљиве  понуде.   

 

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 
 

Прилог 1_ Advia 120_2120_2120i 

Партија 24 - Реагенси и потрошни материјал за апарат ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина паковања Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 
месеци, за 

здравствене 
Установе 

обухваћене 
предметном ЈН. 

Тржишне цене 
без ПДВ-а 

1 
CBC Timepac 
with defoamer 
(cyanidefree) 

паковање 2 x 1950 mL 67 100 

108.225,00 

2 
Diff Timepak 
with Perox 

Sheath 
паковање 2 x 2075 mL 64 95 

86.102,00 

3 Perox Sheath паковање 4 x 2725 mL 13 18 39.498,00 

4 Sheath Rinse паковање 1 x 20 L 224 334 15.426,00 

5 
Autoretic 
Reagent 

паковање 1 x 820 mL 6 9 
108.475,00 

6 CSF Reagent паковање 25 testova 11 17 44.172,00 

7 EZ Wash паковање 2x1620 mL/2 x 40 ciklusa 121 180 72.403,00 

8 Defoamer паковање 4 x 125 mL 13 20 26.345,00 
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9 
TESTPoint 

Low 
паковање 4 x 4 mL 2 3 22.305,00 

10 
TESTPoint 

Normal 
паковање 4 x 4 mL 2 3 

22.305,00 

11 
TESTPoint 

High 
паковање 4 x 4 mL 2 3 22.305,00 

12 
TESTPoint 
Abnormal 1 

(3:1) 
паковање 4 x 4 mL 23 35 

22.305,00 

13 
TESTPoint 

Normal (3:1) 
паковање 4 x 4 mL 23 35 

22.305,00 

14 
TESTPoint 
Abnormal 2 

(3:1) 
паковање 4 x 4 mL 23 35 

22.305,00 

15 
Retic 

TESTPoint 
Low 

паковање 4 x 4 mL 1 1 
24.320,00 

16 
Retic 

TESTPoint 
High 

паковање 4 x 4 mL 1 1 
24.320,00 

18 CSF Controls паковање 2 x 3 mL (2 x 10) 3 5 21.518,00 

19 SETPoint паковање 2 x 6.1 mL 1 1 55.437,00 

20 OPTIPoint паковање 4 x 6 mL 1 1 33.812,00 
 
 
Одговор  бр. 13: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

Питање бр. 14: Молимо Вас за измену Конкурне документације, у делу Партија 81 - Реагенси и 

потрошни материјал за CombiScan 500 

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 
 

- Увидом у процењену вредност Партије 81, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама 

(коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност 

партије 81.  

Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације. 

Редни број 
ставке 

Назив ставке Јединица мере 
Јединична  цена без 

ПДВ-а 
Величина 
паковања 

11 
CombiScreen Test 

Strips pak 2.550,00 100 kom 

12 
CombiScreen Control 

P/N pak 16.873,00 2x15ml 

 

Одговор  бр. 14: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
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Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 

 

Питање бр. 15: Молимо Вас за измену Конкурсне документације, у делу: Партија 171 - Reagensi za 

biohemijski analizator SmartLYTE  (Diamond diagnostics) 

 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 
 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 

Прилогу 1, значајно мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 

год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене 

обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене 

предметном ЈН. 

 

- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано 

функционисање анализатора  SmartLYTE. У табели у Прилогу 1 достављамо списак ставки које је 

неопходно додати, као и количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. (обележено 

црвеним).  

 

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 171, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. Сходно томе молимо  да коригујете процењену  

вредност за партију 171,  у  складу  са  упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  

набавке  које су наведене у последњој колони табеле из Прилога 1 и   

тиме омогућите понуђачу  подношење  прихватљиве  понуде. 

 

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације: 

 

 

Прилог - Reagensi za biohemijski analizator SmartLYTE  (Diamond diagnostics) 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 месеци, 
за здравствене 

Установе 
обухваћене 

предметном ЈН. 

Јединична  
цена без 

ПДВ-а 

1 Ca++ elektroda pak 1 kom 2 1 27.840,00 

2 Deproteinizer rastvor pak 100ml 3 5 2.740,00 

3 K+ elektroda pak 1 kom 2 5 27.840,00 

4 Kondicioner za elektrode pak 100ml 5 8 4.030,00 

5 Kontrole pak 30x1.8ml 3 7 13.350,00 

6 Na+ elektroda pak 1 kom 2 4 34.800,00 

7 Papir termo kotur 35x30mm 8 20 100,00 

8 Rastvor za čišćenje pak 100ml 3 9 2.740,00 

9 Referentna elektroda pak 1 kom 2 3 28.735,00 

10 Test pakovanje pak 1 kom 8 71 15.225,00 

11 Cl- elektroda pak 2 kom   4 30.550,00 

12 Creva za peristaltičku pumpu pak 3 kom   3 6.150,00 
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13 Kućište za referentnu elektrodu pak 4 kom   2 23.368,00 

 

Одговор  бр. 15: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

 

 
Питање бр. 16:  Молимо Вас за измену Конкурне документације, у делу: Партија 3 - HPLC дијагностика, 

TOSOH G8 

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 

Као што приказује прилог, табела  RFZO_Partija 3_HPLC TOSOH G8,  желимо  да  укажемо  да  су 
минималне количине објављене за ову партију усклађене са количинама прометованих добара за период 
од 6 месеци текуће године, осим ставке 8 (Hemoglobin A1C Calibrator Set), где је неопходно изменити 
количину са 3 на 5 паковања. 

Молимо да количине ускладите са изменом из прилога RFZO_Partija 3_HPLC TOSOH G8, где су измене 
обележене жутом бојом, а у складу са прометованим добрима.    

Такође, увидом у процењену вредност партијe 3, установљено је да су исте 25% мање од реалне 
тржишне вредности. Сходно томе молимо  да коригујете процењену  вредност за партију 3,  у  складу  са  
упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  набавке  које су наведене у последњој колони 
табеле из прилога (RFZO_Partija 3_HPLC TOSOH G8), и тиме омогућите понуђачу  подношење  
прихватљиве  понуде.   

Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације: 
 

HPLC дијагностика - TOSOH G8 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 
месеци, за 

здравствене 
Установе 

обухваћене 
предметном ЈН. 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

1 
TSK gel G8 
Variant Hsi 

паковање 1 kom 5 ok 228.888,00 

2 
Hsi 

Hemolisys&Wash 
Solution -( L) 

паковање 
5 x 2000 

ML 
8 ok 40.656,00 

3 
G8 Var Elution 

Buffer Hsi N. 1 (S) 
pouch 

паковање 800 ML 26 ok 18.271,84 

4 
G8 Var Elution 

Buffer Hsi N. 2 (S) 
pouch 

паковање 800 ML 21 ok 18.271,84 

5 
G8 Var Elution 

Buffer Hsi N. 3 (S) 
pouch 

паковање 800ML 21 ok 18.271,84 

6 Filter element G8 паковање 5 kom 6 ok 22.080,96 
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7 
HLC-723G8 

Maintenence kit 
паковање 1 set 2 ok 170.600,00 

8 
Hemoglobin A1C 

Calibrator Set 
паковање 2 x 5 x 4 ml 3 5 51.163,20 

9 
Hemoglobin A1C 

Control Set 
паковање 

2 x 4 x 
0,5ml 

5 ok 51.163,20 

              

Коментари на табелу, наведене количине и процењене вредности: 

 
Наведене количине су у реду за све реагенсе у партији, осим за ставку 8, сет 
калибратора, где уместо 3 треба да стоји 5 паковања 

 
Процењена вредност партије је умањена за 25% у односу на тржишну вредност 
реагенаса 

  
 

 Одговор  бр. 16: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 

 

Питање бр. 17: Понављамо наш захтев за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: 

Партија 193 - Reagensi za POCT analizator  Bayer DCA 2000 

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у 

Прилогу 1 мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. 

Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене 

плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН. 

 

- Tакође cтавка 4 из конкурсне документације, DCA калибрациона картица, се налази у склопу 

паковања реагенса (ставка 1), из тог разлога предлажемо да се ова ставка избрише из конкурсне 

документације.   

 

- У Прилогу 1 налази се Табела са корекцијама (обележено плавом бојом). У Табели су приложене 

и јединичне тржишне цене па Вас молимо да у складу са тим измените и укупну процењену 

вредност партије 193.  

Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације. 

 

Прилог - Партија 193 - Reagensi za POCT analizator  Bayer DCA 2000  

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 

Количине 
прометоване за 

период од 6 
месеци, за 

здравствене 
Установе 

обухваћене 
предметном ЈН. 

Jединична 
цена без 

пдв.а 
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1 
DCA SYSTEM 

Hb1C REAGENT 
CARTRIDGE 

pak 10 testova 23 30 9.400,00 

2 

DCA kontrole 
(1pak: 2 bočice 

normalne i 2 bočice 
abnormalne 

kontrole) 

pak 
4 bočice 

(2+2 
bočice) 

2 5 12.725,00 

3 
DCA servisni kit, 1 

kom/1pak 
pak 1 komad 1 3 7.658,00 

4 
DCA kalibraciona 

kartica, 1kom/1pak 
pak 1 komad 1 

Ova stavka se briše 
jer se nalazi u 

pakovanju reagensa 
  

 

 

Одговор  бр. 17: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 
Питање бр. 18: Молимо Вас за измену Конкурне документације, у делу: Партија 23 - Реагенси и 

потрошни материјал за аутоматски анализатор за седиментацију еритроцита Starrsed 

 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да 
укажемо на следеће: 
 

- Увидом у процењену вредност Партије 23, установили смо да постоји известан несклад у 

поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама 

(коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност 

партије 23.  

  
Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације. 
 
Прилог: 
 

Партија 23 - Реагенси и потрошни материјал за аутоматски анализатор за 
седиментацију еритроцита STARRSED  

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 
Јединична 

цена без ПДВ-
а 

1 Rinse solution P паковање 20000mL 7 25.000,00 

2 Saline P паковање 5000mL 2 21.500,00 

3 Diluent P паковање 5000mL 3 18.000,00 

4 
Desinfectant P 

sredstvo za 
dezinfekciju 

паковање 5000mL 5 15.000,00 

5 
Cleaning Agent 

Starrsed 
паковање  100 ml 2 20.160,00 

 
Одговор бр.18: Измене  конкурсне  документације  бр.  404-1-58/19-78  од  02.12.2019.  године  су 
објављене на основу додатних појашњења заведених под бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. 
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Даље,  измене  конкурсне  документације  на  основу  додатних  појашњења  бр.  404-1-58/19-66  од 
02.12.2019. године биће накнадно објављене на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
 

 
Питање бр. 19: Обраћамо Вам се као привредно друштво које разматра могућност подношења понуде са 

подизвођачем, у предметном поступку јавне набавке. У ситуацији када је подизвођач инвестирао у 

опрему понуђача у појединим здравственим установама, интересује нас: 

1) да ли постоји могућност да у случају таквих здравствених уговора, понуђач на подизвођача пренесе 

право да самостално закључује и извршава појединачне уговоре, у свему према оквирним споразумима. 

2) уколико претходно наведена опција није могућа, интересује нас да ли постоји могућност да приликом 

закључења појединачних уговора од стране понуђача са таквим здравственим установама, у уговорима 

буде наведен подизвођач као лице које има право да у своје име и за свој рачун комуницира са 

здравственим установама, прима поруџбине, врши испоруке, фактурише и врши наплату потраживања? 

Одговор бр. 19:  Као што је дефинисано тачком 13. Учешће са подизвођачем у конкурсној 

документацији, на страни 24 : 

„ 13.1. Понуђач може реализовати предмет набавке и преко подизвођача.  

13.2.Уколико реализује набавку преко подизвођача, понуђач је у обавези и да наведе проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 13.3.Ако понуђач у понуди наведе да ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе податке оподизвођачу, а 

уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача, односно уговор између купаца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму/уговору. 

13.4.Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 

подизвођача.  

13.5.Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, односно купац 

уговор, осим ако би раскидом оквирног споразума/уговора наручилац/купац претрпео знатну штету. 

У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције –члан 80. 

став 12. и 13. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15).  

13.6.Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца -

члан 80. став 14. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15).“ 

Сходно наведеном, подизвођач не може самостално да закључује појединачне уговоре. Међутим у 

оквирном споразуму као и у појединачним уговорима које закључује добављач са здравственим 

установама, биће наведен подизвођач као лице које има право да комуницира са здравственим 

установама, да прима захтеве за испоруку, врши испоруке, фактурише и врши наплату 

потраживања у складу са 80. Закона о јавним набавкама. 

Напомињемо да у складу са чланом 80. став 8. Закона о јавним набавкама понуђач, односно 

добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза. 
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Питање бр. 20: Дана 30.11.2019 смо Вам упутили захтев за измену тендерске документације за број 

ЈН 404-1-110/19-64 за партију 51 са додатним појашњењем од 02.12.2019 за које сте потврдили да ћете 

извршити измену. 

Будући да сте извршили измену за један део питања понуђача а за остале нисте, такође нисмо добили ни 

за нашу партију број 51 молимо да нам потврдите када ће се извршити измена будући да је сутра задњи 

дан рока за додатна питања и да ли ће због тога бити продужено време за подношење понуда. 

Одговор бр. 20: 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. 21: Увидом у конкурсну докуметацију уочили смо следеће: 

 
21.1 Потпуно недостаје спецификација реагенаса за следеће апарате: 
  
Euroimmun skener i softver - КЦ Крагујевац 
Testovi za RT 2100 i RT 3100 - КЦ Крагујевац 
Reader i washer elisa Euroimmun testovi - КБЦ Земун 
Minineph nefelometar - Клинички центар Србије 
Euroimmun I-2P, klinika za imunologiju - Клинички центар Војводине 
Euroimmun I-2P, centralna laboratorija - Клинички центар Војводине 
Alifax Roller 20PN - ЗЦ Неготин 
Koagulometra Coag2D - ЗЦ Неготин 
 
Aparat za hemokulture TDR-X060 - Институт Бањица 
Reader i washer elisa za Euroimmun testovi - Институт за мајку и дете 
SPA Plus aparat The Binding Site - Институт за онкологију и радиологију 
Euroimmun skener i softver i testovi za reader i washer RT 6100 i RT3100 - Институт за плућне болести 
Сремска Каменица 
Testovi za Reader i washer elisa RT6100 i RT3100  - Специјална болница за реуматске болести Нови Сад 
 
Aparat za hemokulture TDR -X030- ОБ Сента 
RT6100 i RT3100 za Euroimmun testove - ОБ Суботица 
Quantum Blue - Институт за задравствену заштиту деце и омладине Нови Сад, КЦ Ниш, КБЦ Земун, КБЦ 
Звездара, КЦС, ВМА 
 
Здравствене установе су доставиле спецификацију за потрошњу реагенаса, па Вас молимо да их 
уврстите у конкурсну документацију. 
 
21.2 Партија 14   
 
Молим Вас да уврстите и реагенсе: 
- M52 LH Lyse, који је неопходан за апарат BC 5000 
- M53 LH Lyse, који је неопходан за апарат BC 5390 
- Lyser Leo I, који је неопходан за апарат BC 5390 
 
21.3 Партија 112 
 
Молим Вас да издвојите као засебну партију ставку 1, јер се не изводи на elisa апарату и ограничава 
подношење понуда за остале тестове. 
 
21.4 Партија 172 
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Процењена вредност за Партију 172 је за 20% нижа од тржишне вредности захтеваних добара, верујемо 
да је због великог броја партија начињена техничка грешка, те вас љубазно молимо да исправите.   
 
21.5 Партија 132 
 
У овој партији ниједан тражени дг кит нема у саставу кит за екстракцију нуклеинских киселина. Исто тако, 
у партију није уврштен ниједан кит за екстракцију као посебан производ. Сугеришемо да се конкурсна 
документација измени у смислу потраживања китова који су у свом саставу комплетни и поред дг кита 
садрже и кит за екстракцију нуклеинских киселина. Уколико такав кит није доступан на тржишту, да се 
понуди dg kit i одговарајући kit за екстракцију нуклеинских киселина. Процењена вредност партије је 
нереално ниска. Сугеришемо измену процењене вредности партије на 2.352.105,00  РСД и 
спецификацију достављамо у прилогу 1. 
 
 
 
21.6 Партија 38  
 
Верујемо да је начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, јер је најнижа 
прихватљива тржишна вредност по јединици мере 3.550,00 рсд без пдв-а 
 
21.7 Партија 39 
 
Количина за ставку 8 не одговара потребном броју корисника, Наведено је 2, а потребно је повећати на 5 
паковања, јер сваком кориснику иде по једно паковање контрола и процењена вредност је знатно испод 
тржишне вредности која за добра износи 514.430,00 рсд без пдв-а. 
 
21.8 Партија 144 
Ставке 8 и 9 (Bilirubin TOTAL i Bilirubin direct) - Погрешне методе Bilirubina total i Bilirubina Direct. Потребно 
је ставити методу „DPD“ i изменити величину паковања истих у 5x50ml. 
 
Ставка 11 (Crp sa standardom) - Потребно је одвојити калибратор (standard) od Crp-a (reagensa). Количина 
стандарда је иста као и количина реагенса (21ком). 
 
Ставка 12 (Detergent A) - Потребно је избацити „Detergent A“ из партије, у истој партији су наведена још 
два детерџента која се користе за испирање апарата.  
 
Ставка 21 (Kontrola za Hdl i LDL)- Потребно је раздвојити контроле на Н и П 
 
Ставка 31 (System Liquid) - Наведена је недовољна количина, потрено је минимум 5 паковања 
 
Ставка 35 (Wash Solution) - Наведена је недовољна количина, потребно је минимум 3 паковања 
 
За ставку 29 (Proteini u Urinu)- недостаје калибратор (standard) –Величина паковања 1x5ml (потребно је 
једно паковање за тражену количину реагенса) – чија је цена 5.500,00рсд без пдв-а. Недостају kontrole N i 
P – Veličina pakovanja N (1x5ml), P(1x5ml). Цена N=3.000,00rsd bez pdv-a, P=3.000,00rsd bez pdv-a. 
 
У оквиру партије недостају Reakcioni rotori, минимум 5 паковања за дату количину реагенаса (паковање 
10/1), а цена паковања (10/1) je 7.500,00 рсд без пдв-а. 
 
Поред тога, износ процењене вредности је испод тржишне вредности добара која износи 1.256.468,00 
рсд без пдв-а. 
 
21.9 Партија 150 
 
Недостају чашице за узорке, у потребној количини од минимум 3 паковање, величина паковања 100/1, са 
ценом од 5.500,00 рсд без пдв-а. Поред тога процењена вредност је знатно испод тржишне вредности 
која је за тражена добра 1.386.794,00 рсд без пдв-а. 



 

 

37 
 

 
21.10 Партија 151 
 
Потребно је извршити корекцију величине паковања, на следећи начин, а према произвођачким 
паковањима: 
Ставка 3:  Корекција величине паковања,наше паковање је 990 тестова. 
Ставка 22: Корекција величине паковања , наше паковање 900 тестова. 
Ставка 34: Корекција величине паковања, наше паковање 1980 тестова или 600ml. 
Ставка 49: За тражену количину реагенса, потребно је 10 паковања (величина 10/1) ротора. 
Цена по паковању 7.500,00рсд без пдв-а. 
Поред тога процењена вредност је знатно испод тржишне вредности која за тражена добра износи 
4.162.949,00 рсд без пдв-а 
 
21.11 Партија 153 
 
Верујемо да је у Паритји 153 начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, те вас 
молимо да проверите износ, јер је наведени износ нереално низак. Реална тржишна вредност захтеваних 
добара је 1.479.108,00 без пдв-а. 
 
21.12 Партија 156 
 
Верујемо да је у Паритји 156 начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, те вас 
молимо да проверите износ, јер је наведени износ нереално низак. Тржишна вредност захтеваних добара 
је 30.378,00 рсд без пдв-а. 
 
21.13 Партија 175 
 
Верујемо да је у Паритји 175 начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, те вас 
молимо да проверите износ, јер је наведени износ нереално низак. Поред тога, потребно је издвојити 
ставке 19,20,21 у посебну партију, док за ставку 22 изменити величину паковања, јер је паковање од 5мл. 
За ставку 16 (Протеини у урину)  недостаје калибратор (стандард). Величина паковања 1x5ml, цена за 
паковање 5.500рсд без пдв-а. 
 
21.14 Партија 192 
Верујемо да је у Паритји 192 начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, те вас 
молимо да проверите износ, јер је наведени износ нереално низак. 
 
21.15 Партија 198 
 
Верујемо да је у Паритји 198 начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, те вас 
молимо да проверите износ, јер је наведени износ нереално низак. Поред тога, ставка 4 (Lactat PAP 
reagens sa standardom)  potrebno je da se razvdoje reagens i standard, kod nas je to zasebno, a za stavku 18 
(Standard Na K 140/5 mEg/)  da se stavi u zasebnu partiju. 
 
На основу свега горе наведеног молимо вас да извршите измену конкурсне документације. 
 

Одговор бр. 21: За питање под бројем 1 одговор је дат на питање бр. 15 у додатном појашњењу бр. 

404-1-58/19-95 од 05.12.2019. године. 

За партију 14 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 112 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 172 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 132 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 38 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 
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За партију 39 – ставка 8, када су у питању количине, као што је дефинисано у конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку, у делу „Техничкаспецификација!, на страни 4, 
количине добара наведених у Прилогу Б –Teхничка спецификација/Списак  партија/ставки  су  
оквирне  количине  за  потребе  здравствених  установа наведених  у  Прилогу  А –Списак  
здравствених  установа  и  то  за  период  од  6  (шест)  месеци. Наведене количине представљају 
минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим  установама  из  
Плана  мреже,  у  складу  са  њиховим  потребама.  Укупна  уговорена количина реагенаса, зависи 
од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина наведених у Прилогу Б -
Техничка спецификација/Списак партија/ставки.  

За партију 144 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 150 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 151 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 153 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 156 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 175 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 192 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 198 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 22: . Анализом техничке спецификације установљено је да су у партији 10 (SYSMEX XN-

L(350,450,550), XN (1000,2000)), 11 (SYSMEX XS (500i,1000i), XT 1800i) i 17 (SYSMEX KX-21N, XN45 I XP-

300) минималне количине реагенаса објављене у овим партијама мање од прометованих количина за 

период од 6 месеци у току 2019. године.  

Молимо вас да количине ускладите са прометованим количинама које смо назначили у табели у 
ПРИЛОГУ 1, где су у првој колони назначене количине дефинисане конкурсном документацијом, а у 
другој колони су прометоване количине добара, које су обележене жутом бојом.  
 
Такође, у складу са овим изменама количина, неопходно је променити и процењене вредности за ове 
партије тако да оне износе: 
 
- Процењена вредност за партију 10: 81.743.009,10 динара без ПДВ-а, 
 
- Процењена вредност за партију 11: 29.034.245,60 динара без ПДВ-а, 
 
- Процењена вредност за партију 17: 13.241.405,40 динара без ПДВ-а. 
 
2. Анализом техничке спецификације, за партију 59 (Vidas i mini Vidas) i 125 (Vidas i mini Vidas) 
установљено је да су процењене вредности мање од реалне тржишне вредности добара које смо 
прометовали у периоду од 6 месеци током 2019. године, те вас молимо да процењене вредности 
наведених партија коригујете тако да оне износе: 
 
- Procenjena vrednost za partiju 59: 124.559.173,52 dinara bez PDV-a, 
 
- Procenjena vrednost za partiju 125: 13.405.834,02 dinara bez PDV-a. 
 
3. Даље, уочили смо да је назив партије 152 (Biosen C line) потребно изменити, тако да сада гласи 
“BIOSEN analizatori”. 
 
Такође, уочили смо да су минималне количине реагенаса објављене у овој партији мање од количина 
прометованих за 6 месеци током 2019. године. Молимо вас да количине ускладите са прометованим 
количинама које су дефинисане у табели у ПРИЛОГУ 2, где су у првој колони назначене количине 
дефинисане конкурсном документацијом, а у другој колони су прометоване количине које су обележене 
жутом бојом.  
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У складу са овим изменама количина, неопходно је променити и процењену вредност за ову партију тако 
да она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 152: 19.636.042,00 динара без ПДВ-а. 
 
4. Анализом техничке спецификације за партију 62 (Chorus Trio) установљено је да је процењена 
вредност мања од реалне тржишне вредности добара које су објављене у конкурсној документацији, те 
вас стога молимо да процењену вредност партије коригујете тако да она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 62: 9.841.769,00 динара без ПДВ-а. 
 
5. Анализом техничке спецификације за партију 63 (Liaison XL) установили смо да су минималне 
количине реагенаса које су објављене у овој партији мање од прометованих количина за период од 6 
месеци током 2019. године. Молимо вас да количине ускладите са прометованим количинама које смо 
доставили у ПРИЛОГУ 3, где су у првој колони објављене количине дефинисане конкурсном 
документацијом, а у другој колони су прометоване количине које су обележене жутом бојом. 
 
Такође у складу са овим изменама неопходно је променити и процењену вредност за ову партију тако да 
она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 63: 32.512.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Даље, неопходно је и из предметне партије избацити ставку под редним бројем 26 – LIAISON XL 
CLEANING TOOL, из разлога што се иста не користи у рутинском раду на анализатору. 
 
6. Анализом техничке спецификације за партију 187 (Prolyte) установљено је да је процењена вредност 
мања од реалне тржишне вредности добара које су објављене у конкурсној документацији, те вас стога 
молимо да процењену вредност партије коригујете тако да она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 187: 2.350.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Такође, потребно је из предметне партије избацити ставке под редним бројем 12 и 13, из разлога што се 
исте не користе од стране корисника. 
 
7. Анализом техничке спецификације за партију 70 (Randox, kontrolni materijal) установили смо да су 
неопходне измене количина ставки објављених  у овој партији.  
 
У табели, која је у ПРИЛОГУ 4, жутом бојом су означене вредности прометованих количина у периоду од 
6 месеци, као и ставке које је потребно додати као саставни део предметне партије, док су црвеном бојом 
означене ставке које би требало избацити из предметне партије из разлога што се не користе од стране 
корисника.  
 
Такође у складу са овим изменама неопходно је променити и процењену вредност за ову партију тако да 
она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 70: 14.657.307,00 динара без ПДВ-а. 
 
8. Анализом техничке спецификације за партију 148 (Autolyser 450) установили смо да су неопходне 
измене количина ставки објављених у овој партији. Молимо вас да количине ускладите са прометованим 
количинама које смо доставили у ПРИЛОГУ 5, где су жутом бојом означене реалне количине добара. 
 
Такође, у табели (ПРИЛОГ 5) су убачене и нове ставке које су неопходне за рад, и то: 
 

61 Urea pak 5 x 100 ml 20 
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62 Uric acid pak 5 x 100 ml 10 

63 HDL kalibrator pak 1 x 3 ml 3 

 
Такође у складу са овим изменама неопходно је променити и процењену вредност за ову партију тако да 
она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 148: 7.799.752,02 динара без ПДВ-а. 
 
Потребно је променити и назив партије у: Реагенси за биохемијски анализатор Аутолyзер-450 (ДИАЛАБ) 
и Аутолyсер (Диалаб). Најљубазније вас молимо да коригујете наведено.  
 
9. Анализом техничке спецификације за партију 181 (Response 910 i Response 920, Diasys) установили 
смо да су неопходне измене количина ставки објављених у овој партији.  
 
Молимо вас да количине ускладите са прометованим количинама које смо доставили у ПРИЛОГУ 6, где 
су жутом бојом означене потребне и неопходне количине. 
 
Такође је потребно додати и нове ставке, приказано у табели – означено од 34 до 40 (Прилог 6),  
 

34 Albumin pakovanje  4 x 200 testova 1 

35 Alkalna fosfataza pakovanje  4 x 200 testova 3 

36 ASO pakovanje  4 x 100 testova 3 

37 RF pakovanje  4 x 100 testova 3 

38 Feritin pakovanje  4 x 80 testova 1 

39 TRU CAL ASO pakovanje  5 x 1 ml 1 

40 TRU CAL RF pakovanje  5 x 1 ml 1 

 
Такође у складу са овим изменама неопходно је променити и процењену вредност за ову партију тако да 
она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 181: 3.880.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
10. Анализом техничке спецификације за партију 154 (BT 1500) установили смо да су неопходне измене 
количина ставки објављених у овој партији. 
 
Молимо вас да количине ускладите са прометованим количинама које смо доставили у ПРИЛОГУ 7, где 
су жутом бојом означене реалне неопходне количине и додате нове ставке (означено од 41 до 45), као 
што је назначено у табели испод:   
 

41 Diacon kontrola za urine pak 1 x 5 ml 1 

42 Cuvette washing solution pak 1 x 1000 ml 1 

43 Probe rinse  pak 2 x 100 ml 6 

44 Fosfor pak 5 x 50 ml 2 

45 UIBC pak 5 x 25 ml 1 

 
Такође у складу са овим изменама количина и додатих ставки, неопходно је променити и процењену 
вредност за ову партију тако да она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 154: 4.215.000,00 динара без ПДВ-а. 
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11. Анализом техничке спецификације за партију 155 (BT 3500) установили смо да су неопходне измене 
количина ставки објављених у овој партији.  
 
Молимо вас да количине ускладите са прометованим количинама које смо доставили у ПРИЛОГУ 8, где 
су жутом бојом означене реалне неопходне количине добара, и додате нове ставке (означено од 37 до 
38), као у табели испод: 
 

37 
Sample cup 

1.5 ml 
pak 1 x 1000 4 

38 Diacal Auto pak 1 x 3 ml 2 

 
Такође у складу са овим изменама неопходно је променити и процењену вредност за ову партију тако да 
она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 155: 2.467.078,00 динара без ПДВ-а. 
 
12. Анализом техничке спецификације за партију 83 (UN3500+UF4000) установили смо да су неопходне 
измене количина ставки објављених у овој партији. 
 
Количина за ставку 13 - UF II SHEATH би требало да износи 18, а за ставку  17- UF II SEARCH-BAC 
би требало да износи 3. 
 
13. Анализом техничке спецификације за партију 168 (Reagensi za Nycocard Reader 2) установили смо 
да су неопходне измене количина ставки објављених у овој партији.  
 
Молимо вас да количине ускладите са прометованим количинама које смо доставили у ПРИЛОГУ 9, где 
су жутом бојом означене реалне и неопходне количине добара.  
 
Такође у складу са овим изменама неопходно је променити и процењену вредност за ову партију тако да 
она износи: 
 
- Процењена вредност за партију 168: 8.110.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
14. Анализом техничке спецификације за партије 45 и 46 (Reagensi i potrošni material za aparat CYAN 
Coag 1 CH, Reagensi i potrošni material za aparat TROMBOTRACK SOLO) установили смо да су 
неопходне измене количина добара које су дефинисане у конкурсној документацији. 
 
Најпре вас молимо да обједините ове две партије у једну партију под називом „Реагенси и потрошни 
материјал за апарат CYAN Coag 1 CH i TROMBOTRACK SOLO“ и да количине ускладите са 
прометованим количинама које смо доставили у ПРИЛОГУ 10, где су жутом бојом означене реалне и 
неопходне количине добара.  
 
Такође у складу са овим изменама количина, неопходно је променити и процењену вредност за ову 
партију тако да она, уместо 19.074.833,00 динара за обе партије, сада за једну обједињену партију износи 
14.293.910,00 динара без ПДВ-а. 
 
15. Анализом техничке спецификације за партију 196 (Reagensi za POCT analizator InnovaStar (DiaSys 
Diagnostic)) установили смо да је неопходно додати још једну ставку како би кориснику омогућили 
несметан рад на анализатору.   
 
 
Требало би додати: 
 

Редни број 
ставке 

Назив 
ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Објављене 
количине 

Прометоване 
количине 
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6 
oneHbA1c 

IS 100 
tests Total 

pak 
1 x 100 
komada 

0 4 

 
Такође, сходно овој промени, требало би променити и процењену вредност:  
 
- Процењена вредност за партију 196 би требало да износи: 190.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Имајући у виду све напред наведено, молимо вас да извршите корекцију и измену конкурсне 

документације, на начин да омогућите понуђачу подношење прихватљиве понуде и обезбедите 

кориснику несметаност у свакодневном раду.  

Одговор бр. 22: За партију 10 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

За партију 17 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 59 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 125 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 152  узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 62 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 187 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партије 63, 70, 83, 148, 154, 155, 168 и 181 када су у питању количине, као што је дефинисано у 
конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у делу „Техничкаспецификација!, на страни 
4, количине добара наведених у Прилогу Б –Teхничка спецификација/Списак  партија/ставки  су  
оквирне  количине  за  потребе  здравствених  установа наведених  у  Прилогу  А –Списак  
здравствених  установа  и  то  за  период  од  6  (шест)  месеци. Наведене количине представљају 
минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим  установама  из  
Плана  мреже,  у  складу  са  њиховим  потребама.  Укупна  уговорена количина реагенаса, зависи 
од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина наведених у Прилогу Б -
Техничка спецификација/Списак партија/ставки.  

За партију 196 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партије 45 и 46, Комисија не прихвата сугестију да се обједине у једну партију, те сходно томе 
остаје при наводима у конкурсној документацији. 

 

Питање бр. 23: 

Питање број 1- Након прегледа техничке спецификације централизованог тендера –јавна набавка бр. 
404- 1-110/19-64 (јавна набавка Реагенси , изузев за трансфузију), који је објављен 22.11.2019. желимо да 
сугеришемо  да је потпуно изостављен Гасни анализатор , произвођача Medica Corporation који се налази 
у Општој болници Крушевац, у функцији је, користи се у свакодневном раду.  Корисник је доставио списак 
који укључује И овај анализатор.  
У табели се налази списак  са ценама и количинама за период од 6 месеци. Молимо Вас да овај 
анализатор уврстите у набавку.  
Такође, потпуно је изостављен електрохемијски глукоза анализатор SUPER GL, произвођача Dr Muller 
који се налази у свакодневној функцији као једини апарат у Клиничко болничком центру Земун. Молимо 
Вас да и овај апарат уврстите у набавку, пошто на другачији начин не може да се врши набавка 
материјала за овај апарат – у прилогу се налази табела са ценама за период од 6 месеци. 
 
У одговору на наше питање стоји да установе нису исказале потребу за овим анализатором. Ја Вам 
прослеђујем маил који сте добили из Опште болнице Крушевац са еxцел табелама које су попунили. У 
табели Гасни анализатори, црвеном бојом у напомени је додат гасни анализатор који је тема дописа. 
Молим Вас да у складу са тим уважите нашу примедбу и додате овај анализатор у списак за набавку. 
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Одговор бр. 23: Комисија остаје при одговору датом у додатном појашњењу бр. 404-1-58/19-95 од 

05.12.2019. године. 

Питање број 24: 

Овим путем бих желео да Вам скренем пажњу на примећену омашку – наиме, према допису 08/2 број: 
404-1-58/19-78  od 3.12.2019., ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, промењена је спецификација за 
партију 44. (страна 6. и 7.), и као таква налази се у Прилогу Б. објављеном 04.12.2019. – Измењена 

техничка спецификација бр.1, ЈН бр. 404-1-110/19-6 (у pdf и excel формату).  
 
Нажалост, промена није извршена у Прилогу В., Образац понуде за партије 1-204, који је објављен 
04.12.2019., па Вас молим да и у Прилогу В, Образац понуде за партије 1-204 , ЈН бр. 404-1-110/19-6, 
измените спецификацију, као што је у Прилогу Б. 
 
У прилогу се налази исправна спецификација, као у допису 08/2 број: 404-1-58/19-78 и Прилогу Б. 
 

Партија 
44 

Реагенси и потрошни материјал за апарат  STA Satellite,  Stago 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Величина 
паковања 

Количина 
Укупна процењена 

вредност 

1 NEOPTIMAL 5 паковање 6x5ml 15 

  

2 
STA -SATELLITE 

CUVETTES 
паковање 6x220 8 

3 STA- LIQUID FIB паковање 12x4mL 2 

4 
STA- LIATEST D-

DI PLUS 
паковање 

6x6mL 
6x5mL 

8 

5 
STA- CaCl2 

0,025M 
паковање 24x15mL 2 

6 
STA- CLEANER 

SOLUTION  
паковање 6x2,5l 5 

7 STA- DESORB U паковање 24x15ml 5 

8 
STA- OWREN 

KOLLER 
паковање 24x15ml 3 

9 FDP PLAZMA  паковање 1x1,3mL 2 

10 
STA - 

CEPHASCREEN 
4 

паковање 12x4mL 4 

11 
STA - COAG 

CONTROL N+P 
паковање 2x12x1mL 10 

12 STA-Thrombin 2 паковање 12x2ml 6 

13 
STA - LIATEST 
CONTROL N+P 

паковање 12x2x1 mL 5 

Укупно за партију 44 2.021.338,25 

 

Питање 24: Узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 25: питање везано за партију 190 : 
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Обзиром да је годишња потрошња у Институту за мајку и дете Србије « Др Вукан Чупић » ставке 1 у 

партији 190, Macroduct Supply Kit, 50 паковања, мислимо да би потребна количина која се тражи у 

набавци за 6 месеци требала да буде 25 паковања.  
У том случају процењена вредност партије 190 требала би да буде 470.800,00 рсд. 
 

Одговор бр. 25: Узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

Питање бр. 26:  
 
26.1 За партију 67: У складу са сугестијама корисника Клинички центар Војводине о којима смо 

током дана обавештени, молимо да за апарат cobas e411 из партије бр. 67 додате ставке из прилога и 

коригујете процењену вредност партије у складу са додатим ставкама. 

26.2 За партију 105: Установили смо да процењена вредност значајно одступа од тржишне, па 
молимо да исту ускладите са тржишном вредношћу тако да иста гласи РСД 470.571,78. 

26.3 За партију 201: У складу са сугестијама корисника Институт за плућне болести Војводине 

о којима смо током дана обавештени, молимо да за апарат cobas c311 из партије бр. 201 додате ставку 

из прилога и коригујете процењену вредност партије у складу са додатом ставком. 
 
Одговор  бр. 26: Узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

Питање бр. 27: Увидом у конкурсну документацију за партију број 8 Реагенси и потрошни материјал за 

апарат Cell-Dyn Ruby процењена вредност је нижа за 15% од тржишне, па вас сходно томе молимо да 

повећате буџет. 

Одговор  бр. 27: Узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

Питање бр. 28: Увидом у Техничку спецификацију објављене Централизоване јавне набавке бр. 404-1-

110/19-64 партију број 48 - Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел VICTOR 

2 уочили смо да истом нисте обухватили потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине 

Војводине из Новог Сада за дијагностичке лабораторијске тестове за неонатални скрининг на 

фенилкетонурију. Тестови за неонатални скрининг на фенилкетонурију компатибилни са апаратом 

VICTOR 2 су  Neonatal PHENYLALANINE KIT  (960 assays).  Институт за здравствену заштиту деце и 

омладине Војводине од 2003. године  обавља неонатални скрининг на фенилкетонурију те вас молимо да 

у партију бр 48 додате тестове на исте како бисте ИЗЗЗДИОВ  омогућили да несметано настави 

неонатални скрининг на исти.  

Тестови компатибилни са апаратом VICTOR 2  су Neonatal PHENYLALANINE KIT  (960 анализа) а процењена 

вредност теста по паковању (960 анализа)   је 115.312,50, те вас молимо и за повећање процењене 

вредности за партију број 48. Полугодишње потребе ИЗЗЗДИОВ  су од 20-24 паковања Neonatal 

PHENYLALANINE KIT -a. 

 
Одговор  бр. 28: Област молекуларне дијагностике и метаболичких болести, односно Elisa читачи 
и тестови, PCR дијагностика, FISH апарати и flow цитометри нису предмет ове јавне набавке. 

 

Питање бр. 29: Компанија  XXX има молбу за појашњење ставки у партији под редним бројем 124 у 

конкурсној документацији ЈН 404-1-110/19-64: 

Укупна процењена вредност за партију 124 је за 4% мања од тржишне вредности, па Вас молимо да у 
складу са тим унесете измене. Такође, овим путем Вас молимо да узмете у обзир следеће предлоге за 
појашњење спецификације у партији 124. Сваки од производа има своју шифру за фактурисање.  
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Одвојена су паковања за Бактеријски и Гљивични панел. 

Ставка 1. Паковање за тестирање бактеријског панела (за 6 бактерија Acinetobacter baumannii, 

Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Saphylococcus 

aureus)  се састоји од  

12 kartridža i 12 sample inlet као и 12 reagenasa одвојено запакованих (другачија им је шифра). 

Ставка 2. Бактеријска контрола -  се састоји из  позитивне бактеријске контроле и негативне 

бактеријске контроле. 

Паковање позитивне бактеријске контроле састоји се од 2 различита бактеријска панела (AbSaKp 

Buffer-Based Control, EcPaEfm Bufer-based control). Паковање за сваки панел садржи по 4 теста. 

Паковање негативне бактеријске контроле састоји се од 8 тестова. 

Ставка 3. Паковање за тестирање гљивичног панела (za 5 gljivicaCandida albicans, Candida 

tropicalis, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida kruse) se sastoji od 12 kertridža i 12 sample inlet. И 

овде се довојено налази 12 реагенаса одвојено запакованих.  

Ставка 4. Гљивична контрола се састоји из позитивне гљивичне контроле и негативне гљивичне 

контроле.  

Паковање позитивне контроле састоји се од 2 гљивична панела (APG Blood-based control, TPK 

Blood-based control). Паковање за сваки панел садржи 2 теста.  

Паковање негативне гљивичне контроле састоји се од 8 тестова.          

 

Редни број 

ставке 
Назив ставке Јединица мере 

Величина 

паковања 
 

1 

1.1 

детекција нуклеинских киселина из узорка пуне 

крви и квалитативна детекција и 

идентификација 6 различитих бактеријских 

врста Acinetobacter baumannii, Enterococcus 

faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa и Saphylococcus aureus 

(kertridž, inlet) 

pakovanje 12 testova 
 

1.2 

детекција нуклеинских киселина из узорка пуне 

крви и квалитативна детекција и 

идентификација 6 различитих бактеријских 

врста Acinetobacter baumannii, Enterococcus 

faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa и Saphylococcus aureus 

(reagens) 

pakovanje 12 testova 
 

2 

2.1 
Pozitivni kontrolni kit za bakterije(AbSaKp Buffer-

Based Control, EcPaEfm Bufer-based control) 
pakovanje 2x4 testa  

 

2.2 Negativni kontrolni kit za bakterije  pakovanje 8 testova 
 

3 3.1 

односно гљива Candida albicans / Candida 

tropicalis, Candida parapsilosis и Candida glabrata 

/ Candida krusei.1. Ниво детектибилности 1 

CFU/ml узорка (kertrdž, inlet) 

pakovanje 12 testova 
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3.2 

односно гљива Candida albicans / Candida 

tropicalis, Candida parapsilosis и Candida glabrata 

/ Candida krusei.1. Ниво детектибилности 1 

CFU/ml узорка (reagens) 

pakovanje 12 testova  

 

4 

4.1 
Pozitivni kontrolni kit za gljivice (APG Blood-based 

control, TPK Blood-based control) 
pakovanje 2x2 testa  

 
4.2 Negativni kontrolni kit za gljivice pakovanje 8 testova 

 

 

Одговор  бр. 29: Узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

Питање бр. 30: Увидом у Техничку спецификацију објављене Централизоване јавне набавке бр. 404-1-

110/19-64 партију број 49 - Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел PHADIA 

 уочили смо да истом нисте обухватили потребе лабораторије (која такође, користи Phadia  aparat ) 

Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине из Новог Сада. Молимо вас, да партијом 

бр. 49 обухватите  и потребе лабораторије ИЗЗЗДИОВ. Потребе лабораторије ИЗЗЗДИОВ за 6 месеци 

су: 

Šifra Naziv Proizvođač JM 
6 mesečne 

potrebe 

1 IMUNOCAP ALERGEN C1 PENICILLOYL G  PHADIA-ŠVEDSKA pak 1 

2 IMUNOCAP ALERGEN C2 PENICILLOYL V  PHADIA-ŠVEDSKA pak 1 

3 IMUNOCAP ALERGEN C6 AMOXICILLOYL  PHADIA-ŠVEDSKA pak 2 

5 IMUNOCAP ALERGEN F2 MILK  PHADIA-ŠVEDSKA pak 3 

6 IMUNOCAP ALERGEN F245,EGG   PHADIA-ŠVEDSKA pak 3 

7 IMUNOCAP ALERGEN F4 BRAŠNO- PHADIA-ŠVEDSKA pak 1 

9 IMUNOCAP ALERGEN I1 PČELA  PHADIA-ŠVEDSKA pak 1 

10 IMUNOCAP ALERGEN I3 OSA  PHADIA-ŠVEDSKA pak 1 

11 IMUNOCAP DEVELOPMENT SOL. PHADIA-ŠVEDSKA pak 1 

12 IMUNOCAP SPEC.IGE CALIB. PHADIA-ŠVEDSKA pak 3 

13 IMUNOCAP SPECIF.IGE- PHADIA-ŠVEDSKA pak 3 

14 IMUNOCAP SPECIFI. IGE ANTI-IGE   PHADIA-ŠVEDSKA pak 2 

16 IMUNOCAP WASHING SOLUTION KIT- PHADIA-ŠVEDSKA pak 1 
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Одговор  бр. 30: Партије  које  су  предмет  јавне  набавке  су  формиране  према  потребама 

здравствених установа, а не према могућностима добављача. Сходно наведеном, не прихвата се 

примедба понуђача. 

 

Питање бр. 31: Обраћамо Вам се поводом јавне набавке 404-1-110/19-64 - Набавка реагенаса изузев за 

трансфузију. 

Питање бр. 1: За Партију број 200 -  

Партија 

200 

Reagensi za VW-37 POCT (Neomedica) 

Редни 

број 

ставке 

Назив 

ставке 

Јединица 

мере 

Величина 

паковања 
Количина 

Укупна 

процењена 

вредност 

1 HBA1C pak 30 testova 5  

Укупно за партију 200 43.350,00 

Након прегледа техничке спецификације  централизованог тендера - јавна набавка бр.404-1-110/19-64- 

који је објављен 22.11.2019. желимо да сугеришемо  да  тражена количина заинтересованог лица у 

Прилогу Б  је 5 паковања HBa1C теста.  

Реагенсом Hba1C снабдевају се следеће установе: 

- Здравствени центар Неготин ( годишња потрошња 3200 теста-106.6 кутија ) -  

- Специјална психијатријска болница “Горња Топоница” - 1 паковање од 30 теста 

- Општа болница Пирот - 40 паковања од 30 теста 

На основу горе наведених установа и њихових исказаних потреба сматрамо да је дошло до грешке  и да 

све установе нису узете у обзир.  

 

Молимо Вас да још једном проверите количине траженог реагенса за партију бр.200. 

 

Анализом спецификације партије бр. 200 приметили смо да је процењена умањена за 25% од тржишне 

вредности. Надамо се да ћете нам изаћи у сусрет и омогућити нам повећање процењене вредности, као 

и броја кутија, јер сматрамо да тренутна спецификација неће задовољити шестомесечне потребе горе 

наведених установа које користе овај реагенс. 

 

Даљом анализом закључили смо да недостаје и тест за ЦРП намењен за рад на апарату NW-37 

произвођача Неомедица доо из Ниша, паковање од 30 теста, којим се снабдевају следеће установе: 

 

- Специјална болница за неспецифичне плућне болести  Сокобања- 18 паковања од 30 теста 

- Специјална психијатријска болница “Горња Топоница” - 10 паковања од 30 теста 

 

Молимо Вас да уважите наш захтев и додате реагенс за ЦРП у партији бр. 200. и сразмерно томе 

повећати процењену вредност за ову партију. Детаљну спецификацију количине тестова, цена И 

установа Вам достављамо уз прилог овог дописа. 

 

Напомена: Указујемо Вам на словну грешку у називу апарата за партију бр. 200 – тренутни назив гласи 

VW-37 POCT, тачан је: NW-37 POCT. 
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Питање бр. 2: Partija 80 - Поштовани цена која је наведена као процењена вредност је умањена за 20% 

од тржишне вредности тестова. Молимо Вас да уважите наш захтев и омогућити повећање процењене 

вредности за ову партију. 

 

Питање бр. 3: Након прегледа техничке спецификације  централизованог тендера - јавна набавка бр.404-

1-110/19-64- који је објављен 22.11.2019. Уочили смо следећи недостатак. Приметили смо да у 

потпуности недостаје спецификација реагенаса за следеће апарате: 

- Neo chem 60- koagulometar - Здравствени центар Књажевац; 

- Phoenix NCC-3300 – hematološki analyser – Специјална психијатријска болница “Горња Топоница” 

 

Спецификацији установе за период од 12 месеци за Neo chem 60- koagulometar - Здравствени центар 

Књажевац, из приложеног: 

Redni br. 

stavke 

Naziv stavke Jedinica mere Veličina 

pakovanja 

Količina 

1. Fibrinogen R14x2ml, 

R250ml, CTRL 1ml, 

CAL 1ml  

pak R14x2ml, 

R250ml, CTRL 

1ml, CAL 1ml 
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2. Kivete za 

koagulometar 

kom 1 5200 

3. Magnetne kuglice kom 1 5200 

Укупна вредност: 649.360,00 дин без ПДВ-а.          

Сходно горе наведеној спецификацији молимо Вас да и овај захтев уврстите у набавку. 

 

Спецификација установе за период од 12 месеци, за хематолошки апарат “Phoenix NCC-3300” – 

Специјална психијатријска болница “Горња Топоница” из приложеног: 

Redni br. 

stavke 

Naziv stavke Jedinica mere Veličina 

pakovanja 

Količina 

1. Neo Diluent C  Pak 20 lit 8 

2. Neo Detergent C Pak 20 lit 4 

3. Neo Lyse C Pak 1 lit 5 

4. Neo Cleaner 100 Pak 100 ml 5 

5. CBC-3D - Normal Pak 2 ml 4 

   Укупна вредност: 199.800,00 дин без ПДВ-а.        

Сходно горе наведеној спецификацији молимо Вас да и ову ставку уврстите у набавку. 

 

Питање бр. 4: Партија бр. 9 - Анализом спецификације уочили смо да имамо значајан несклад 

процењене вредности и актуелних тржишних цена у износу од 15%, ако посматрамо тренутну количину 

тражену реагенаса. Молимо Вас да уважите наш захтев и одобрите повећање процењене вредности 

поменуте партије. 

 

Питање бр. 5: Партија бр. 130 - Анализом спецификације - Лабораторијски тестови за апарат “STATFAX 

303+“ Eliza читач, установили смо да се процењена вредност партије не поклапа са тржишним ценама. 

Да ли је у питању рачунска грешка и да ли је могуће исту исправити у висини од 15% у односу на 

тренутну вредност? 

 

Питање бр. 6: Партија бр. 137 - Анализом спецификације – Reagensi za biohemijski analizator NEO-ISE, 

установили смо да се процењена вредност партије не поклапа са тржишним ценама. Да ли је у питању 

рачунска грешка и да ли је могуће исту исправити у висини од 20% у односу на тренутну вредност? 
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Питање бр. 7: Партија бр. 166 – Реагенси за биохемијски анализатор Неоцхем 20 – Анализом Партије 

бр. 166 – reagensi za biohemijski analizator Neochem 20 приметили смо да постоји неслагање када су у 

питању тржишне цене са датом процењеном вредношћу.  

Наиме, сматрамо да постоји разлика од преко 20% у односу на тренутну тржишну вредност. Даљом 

анализом спецификације тестова, као и броја тражених кутија, сматрамо да је потребно кориговати 

одређене ставке.  

Тестови који недостају, а налазе се на активном тендеру Специјалне болнице “Др Будислав Бабић” Бела 

Црква су: Calcium ARS, Phsphorus UV, Cholesterol HDL precipitating reagent, LDH-p SL, Protein (Urine), 

ASO/CRP/LOW CONTROL, ASO/PCR/HIGH CONTROL, BILIRUBIN (TOTAL AND DIRECT) – сматрамо да се 

требају обухватити техничком спецификацијом за дату партију, јер их горе поменута установа користи у 

свакодневном раду.  

- Ставка бр. 34 – holesterol (50ml) – Да ли сте под овом ставком мислили на “CHOLESTEROL HDL 

PRECIPITATING REAGENT” (50ml) ? 

- Ставка бр. 25 – reakcioni segment - као тражена количина наведено је 5 паковања што је по нашем 

мишљењу недовољно за несметан рад анализатора. Наиме, препорука произвођача апарата је да се 

шестомесечно врши промена сета од 6 сегмената, а како су у питању два апарата/анализатора овај број 

би за период од шест месеци требао да износи 12 комада. 

- Ставка бр. 11 - Detergent A (a 5L) – сматрамо да је тражени број од 10. комада за период од шест 

месеци недовољан. За несметани рад два апарата потребно је обезбедити 16 комада овог реагенса. 

Молимо Вас да коригујете количине ових битних ставки које су неопходне за нормалан рад апарата. 

 

Уз прилог овог дописа достављамо Вам списак установа са списком реагенаса, количинама и ценама, као 

и нашу препоруку у виду формирања спецификације: 

 

Одговор  бр. 31: За партију  200 када су у питању количине, као што је дефинисано у конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку, у делу „Техничкаспецификација!, на страни 4, 
количине добара наведених у Прилогу Б –Teхничка спецификација/Списак  партија/ставки  су  
оквирне  количине  за  потребе  здравствених  установа наведених  у  Прилогу  А –Списак  
здравствених  установа  и  то  за  период  од  6  (шест)  месеци. Наведене количине представљају 
минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим  установама  из  
Плана  мреже,  у  складу  са  њиховим  потребама.  Укупна  уговорена количина реагенаса, зависи 
од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина наведених у Прилогу Б -
Техничка спецификација/Списак партија/ставки.  

За партију 200 када су у питању ставке које недостају узимајући у обзир Вашу сугестије, биће 
извршена измена конкурсне документације. 

За партију 80 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За апарате Neo chem 60 и Phoenix NCC-3300 здравствене установе нису исказале потребе за 
истим, те Комисија не прихвата примедбу понуђача у овом делу. 

За партију 9 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 130 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

За партију 137 узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне документације. 

Партија 166 је дефинисана на основу послатих потреба Спец. болнице Горња Топоница, и Спец 
Болнице за плућне болести Бела Црква. Сходно наведеном, Комисија остаје при наводима у 
конкурсној документацији. 

Питање бр. 32: Увидом у конкурсну документацију а на основу досадашњих информација везано за 
текућу набавку, закључили смо да је процењена вредност за партије 75 – Реагенси за анализатор RAMP 
(RESPONSE BIOMEDICAL) око 20% нижа у односу на тржишне цене и у односу на цене достављене 
Фонду (у прилогу је табела коју смо доставили). 
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Молимо Вас да у складу са тим извршите корекцију конкурсне документације, односно, процењене 

вредности за партију 75 тако да она гласи 341.025,00 рсд без ПДВ-а. 

- Даљим прегледом документације утврдили смо да је процењена вредност за партију 160 - 
Реагенси за биохемијски анализатор EasyLite за више од 20% нижа од реалне тржишне цене и од 
цена достављених Фонду (табела је у прилогу).  
Молимо Вас да у складу са тим извршите корекцију конкурсне документације, односно процењене 

вредности за партију 160 тако да она гласи 283.780,00 рсд без ПДВ-а. 

- Такође, прегледом документације дошли смо до закључка да је процењена вредност за партију 
174  - Реагенси за биохемијски анализатор SPIN 120 (Spinreact) нижа за око 15% од тржишних 
цена и цена достављних Фонду (табела у прилогу). 

Молимо Вас да у складу са са тим извршите измену конкурсне документације односно процењене 

вредности за партију 174 тако да она гласи 330.700,00 рсд без ПДВ-а. 

 

Одговор бр. 32: Узимајући у обзир Вашу сугестије, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 

Питање бр. 33: С обзиром да сте одговорили да нећете раздвајати партију 207, јер по вашим речима 
„партије су формиране према потребама здравствених установа, а не према могућностима добављача“, 
молим Вас да у том случају ставите да свака ставка буде партија, јер на тај начин омогућавате већу 
конкуренцију, не фаворизујете само једног понуђача и што је најважније штедите буџетска средства, што 
је један од најважнијих циљева централизоване набавке!? 
 
Одговор бр. 33: Партија 207 је конципирана збирно, а не по добрима и прилагођена је  потребама 

здравствених установа. Сходно наведеном, Комисија остаје при наводима из конкурсне 

документације. 

 

Питање бр. 34: Молим вас за информацију да ли ће бити продужење рока за подносење понуде у 
поступку јавне набавке реагенаса изузев за трансфузију бр. 404-1-110/19-64? 

 
Одговор бр. 34: 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. 35: Питање за партију 51: 

Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе  
MAGLUMI 4000 Plus , Maglumi 1000 i Maglumi 800  (SNIBE) 
 У складу са нашим захтевом за изменом и допуном тендерске спецификације за Kлинички Центар 
Србије  и ЗЦ Ужице од 29.11.2019.год у прилогу Вам достављамо следеће: 
  

1. Спецфикацију Прве Хируршке Kлинике KЦС-а (Захтев Проф Др Марковића по пацијентима и 
спецификација по количинама реагенаса за MAGLUMI 4000 Plus)  са образложењем и 
молбом за уврштавањем потреба пацијената Прве Хируршке Kлинике које је уважио 
Директор KЦС-а Проф  Др Ашанин. 

2. Емаил са спецификацијом потреба за MAGLUMI 1000 који је ОБ Ужице доставила Фонду 
здравства 19.10.2019.год., (24-25 страна табеле) Будући да актуелни тендер Фонда 
здравства треба да покрије све потребе за лабораторијским тестовима свих институција у 
Србији молимо да према достављеном захтеву извршите измену и допуну техничке 
спецификације и уврстите потребе Kлиничког Центра Србије као и ЗЦ Ужица (за ОБ 
ПРИЈЕПОЉЕ) за реагенсе на апаратима MAGLUMI proizvodjača SNIBE. 
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Одговор бр. 35: Комисија не прихвата сугестију, те сходно томе остаје при наводима из конкурсне 

документације.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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_____________________ 
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_____________________ 

Љиљана Марковић 
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Maрија Атанасијевић 


