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08/2 број: 404-1-58/19-156 

20.12.2019. 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 18.12.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем 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: Увидом у конкурсну документацију  “јавна набавка реагенси изузев трансфузије 404-1-
110/19 -64” уочили смо да у партијама 107,108,109 и 110 тражите антитела за проточну цитометрију која 
може понудити велики број понуђача јер сва антитела се могу користити на свим флоw цитометрима 
уколико одговарају fluorohrome тј боје детекторима апарата, те антитела нису уско везана за било који 
аппарат/производјача. 
Али у овој набавци су антитела смештена у затворене партије са sheath fluid и течностима за испирање 
за конкретне апарате, које дистрибуира по један понуђач ексклузивно чиме се Ваш опис добара “или 
одговарајуће” тотално искључује и повређује се правило обезбеђења максималне конкурентности јер ће 
за те партије само дистрибутери наведеног апарата моћи дати понуду. 
Молимо Вас да антитела за проточну цитометрију одвојите у одвојене партије  од течности и туба/китова 
који су специфични за одређене моделе апарата. 
Такође, Вас молим да нагласите за која антитела се тражи да буду IVD тј in vitro дијагностичка јер се не 
могу сва пронаћи у регистру АЛИМС, па претпостављамо да се за неке ставке прихватају и non-IVD 
верзије истих тих антитела, тако да Вас молимо да одвојите и IVD од non-IVD. 
 
Одговор бр. 1: Комисија не прихвата примедбу заинтересованог лица.  

У складу са конкурсном документацијом за предметну јавну набавку понуђено медицинско 
средство мора бити уписано у регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинске 
средства Србије. Као доказ за наведено понуђач је дужан да у понуди достави Решење АЛИМС о 
упису медицинског средства у регистар медицинских средстава или Изјаву, дату на сопственом 
обрасцу, у којој ће бити наведени број и датум Решења о упису медицинског средства у регистар 
медицинских средстава. Такође, за ставке које нису медицинска средства довољно је доставити 
изјаву понуђача на меморандуму да понуђено добро није медицинско средство, као што је 
наведено у одговору бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године у одговору бр. 3 

Сходно  наведеном, Комисија остаје при наводима у конкурсној документацији.  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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