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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Тестови за 
имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца 
крви, бр.ј.н. 404-1-110/19-92, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 
број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 Дана 10.1.2020. године, заинтересовао лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера 
трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр.ј.н. 404-1-110/19-92, у складу са чланом 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  
У конкурсној документацији за наведену јавну набавку захтева се да рок трајања медицинског 
средства након испоруке не дуде краћи од 12 месеци. Како је  укупан произвођачки рок трајања 
медицинског средства 8 месеци није могуће испоштовати захтев из конкурсне документације па 
Вас молимо да се захтев из конкурсне документације измени тако да гласи да рок трајања 
медицинског средства не буде краћи од 6 месеци од дана испоруке. Напомињемо да је у 
претходној набавци за тестове за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих 
инфекција код давалаца такође захтевано да рок трајања медицинског средства не дуде краћи од 
6 месеци од дана испоруке. 
 
Одговор бр. 1:  
Захтев заинтересованог лица се прихвата. Сходно томе биће извршена измена конкурсне 
документације. 
 
Питање бр.2:  
У конкурсној документацији за наведену јавну набавку везано за рок испоруке написано је рок 
испоруке не може да буде краћи од 3 дана.  
Молимо Вас да измените конкурсну документацију тако да се дефинише максималан рок за 
испоруку. 
 
Одговор бр.2:  
У конкурсној документацији за предметну јавну набавку дефинисан је критеријум за доделу 
уговора најнижа понуђена цена. 
Имајући у виду да је наручилац, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у случају да две или више понуда имају 
исту цену, предвидео и резервни елемент критеријума, и то рок испоруке понуђеног добра, 
на начин да ће Наручилац доделити оквирни споразум понуђачу који понуди краћи рок 
испоруке понуђеног добра, захтев заинтересованог лица се не прихвата. 
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