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08/2 број: 404-1-58/19-95 

5.12.2019. 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 02.12.2019. године, 3.12.2019. године и 04.12.2019. 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: Поштовани, oбраћам Вам се испред у вези са актуелном јавном набавком 404-1-110/19-64 

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 Gasni analizator , proizvođača Medica Corporation  који се налази у 
Општој болници Kрушевац, у функцији је, користи се у свакодневном раду.  Kорисник 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 СSUPER GL, proizvođača Dr Muller 
који се налази у свакодневној функцији као једини апарат у Kлиничко 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. 

Одговор бр. 1:  Када је у питању електрохемијски глукоза анализатор СSUPER GL, proizvođača Dr 
Muller, биће извршена измена конкурсне документације. За Gasni analizator , proizvođača Medica 
Corporation установе нису исказале потребу. С тим у вези не прихвата се примедба понуђача. 

Питање бр. 2: Питање број 2- Партија 75 - Тест траке за анализу урина –минимум 10 анализа са 
микроалбуминуријом. Увидом у конкурсну документацију а на основу дугогодишњег искуства у набавкама 
урин трака за здравствене установе желели бисмо да дамо следећу примедбу: Тражене урин траке са 
минимум 10 параметара са микроалбуминуријом предмет су малог броја набавки за здравствене 
установе. Већина здравствених установа набавља урин траке са 10 или 11 параметара, који не укључују 
микроалбуминурију, у просеку око 90% установа (Kлинички центар Србије, Kлинички Центар Ниш, Општа 
болница Лесковац, Општа болница Kрушевац и многе друге установе) Цена оваквих урин трака је упола 
мања у односу на процењену вредност за урин траке са микроалбуминуријом. Процењена вредност 
партије 75 је 125,574,750.00 динара. Kорекцијом би се омогућила значајна уштеда средстава. 

Молимо Вас да узмете у обзир нашу примедбу и прилагодите количине потребних урин трака реалним 
захтевима здравствених установа. У овом случају урин траке које садрже микроалбуминурију би требало 
да се ставе у посебну партију. На овај начин омогућиће се већа конкурентност и значајна уштеда 
средстава.  

Параметри на тракама од 10/11 параметара : Krv, Nitriti, Leukociti, Bilirubin, Urobilinogen, Ketoni, Glukoza, 
Specifična težina, ph, Proteini. Једанаести параметар је Askorbinska kiselina.. 

Одговор  бр. 2:  У измени конкурсне документације бр. 404-1-58/19-78 од 02.12.2019. године извреша 
је измена за партију 75. Такође додате су две нове партије 103 - Реагенси и потрошни материјал за 
физичко хемијски преглед урина 9 анализа и 162 - Реагенси и потрошни материјал за физичко 
хемијски преглед урина 11 анализа.  

 

 

 

Jovana Marinovića br. 2, 11040 Beograd, Srbija, tel: 381 11 2053-830; faks: 381 11 2645-042 
e-mail: public@rfzo.rs        PIB br. 101288707         mat. br. 06042945          rač. br. 840-26650-09 
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Питање бр. 3: 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. 

 
Одговор бр. 3: Ваше питање биће размотрено на састанку комисије за предметну јавну набавку. 
Одговор ће бити објављен благовремено. У случају измене конкурсне документације у складу са 
чланом 63 Закона о јавним набавкама биће продужен рок за достављање понууда. 

 

Питање бр. 4: Партија 98 - Laboratorijski reagensi i prateće hemikalije za bojenje po Gramu za aparat 
AEROSPRAY 
Процењена вредност партије 98 је умањена за 15% у односу на реалну тржишну цену ставки у партији. 
Молим Вас да процењена вредност партије буде измењена на 90.800,00 рсд . 
 
Одговор  бр. 4: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

Питање бр. 5: Партија 123 -  Laboratorijski testovi i reagensi za aparat multipleks RT PCR- InGenius ili 
odgovarajući 

Ставке под редним бројем 1,10 и 12 су највероватније исказане у броју тестова а не у броју паковања као 
што је наведено у табели. За ставку 1 најмање комерцијално паковање износи 96 тестова. За ставку 10 
најмање комерцијално паковање износи 48 тестова. За ставку 12 најмање комерцијално паковање износи 
96 тестова. Након дефинисања тачног броја комерцијалних паковања за ове три ставке можемо Вам дати 
коначан предлог за количине осталих ставки у оквиру ове партије које зависе од ове три ставке а самим 
тим и процењену вредност саме партије. 

Ставка 12 је медицинско средство али до отварања тендера ми нећемо бити у могућности да добијемо 
решење АЛИМС-а. Да ли ту ставку због тога треба уклонити из спецификације ? 

Одговор  бр. 5: Узимајући у обзир Вашу сугестију када је у питању величина паковања за ставке 
под редним бројем 1, 10 и 12, биће извршена измена конкурсне документације. Што се тиче ставке 
12 комисија не прихвата примедбу заинтересованог лица. 

Питање бр. 6: Партија 133-  Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Smart Cycler Cepheid 

Цена која је исказана као процењена вредност је цена по тесту умањена за 25% од тржишне вредности 
теста. Вредност партије 133 треба да буде 360.000,00 рсд, свака ставка по 180.000,00 рсд 

Одговор  бр. 6: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

Питање бр. 7: Партија 134-  Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Nucleo Mag CEP 

Цена која је исказана као процењена вредност је цена по тесту умањена за 45% од тржишне вредности 
теста. Вредност партије 134 треба да буде 36.000,00 рсд. 
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Одговор  бр. 7: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 

Питање бр. 8: Партија 169- Reagensi za biohemijski analizator Selectra ProM   

Процењена вредност партије 169 је умањена за 15% у односу на реалну тржишну цену ставки у партији 
као и у односу на цену коју смо слали РФЗО-у када смо добијале упите за цене.Такође, овај биохемијски 
анализатор је Уговором о пословно-техничкој сарадњи дат Установи на коришћење што је аргумент више 
да се цене држе на нивоу тржишних цена. 

Молим Вас да процењена вредност партије буде измењена на 712.452,38 рсд. 

Одговор бр. 8: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.  

 

Питање бр. 9: Партија 188- Reagensi za osmometar OSMOMAT 030. Минимално паковање за ставке 1 и 2 

у партији је 10x1мл (10 ампула). Молим Вас да се исправи јединица мере на паковање, величина 

паковања : 10 ампула и количина ставке 1 и 2 по 1 комад. 

У том случају процењена вредност партије остаје као што је и дато : 55.906,28 рсд. 

 

Одговор  бр. 9: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена 

измена конкурсне документације. 

Питање бр. 10: Партија 189- Reagensi za osmometar Osmomat 3000 (Gonotec) Процењена вредност 

партије 189 је умањена за 15% у односу на реалну тржишну цену ставки у партији. Такође ставка број 4 у 

партији 190 представља потрошни материјал за партију 189 па је треба преместити из партије 190 у 

партију 189. 

Молим Вас да процењена вредност партије (укључујући и ставку 4 из партије 190) буде измењена на 

86.240,00 рсд. 

Одговор  бр. 10: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације.  

 

Питање бр. 11: Партија 190- Reagensi za hloridmetar Након премештања ставке 4 из ове партије у партију 

189, молим Вас да процењена вредност партије 190 буде измењена на 227.000,00 рсд. 

 

Одговор бр. 11: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 

Питање бр. 12: Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, молимо да нам као заинтересованом лицу 

у предметном поступку јавне набавке доставите додатно појашњење – допуну конкурсне документације, у 

делу Прилога Б - Техничка спецификација. 

 

Имајући у виду извођење анализа предвиђених предметом набавке у партији бр. 106, молимо да 

наручилац изврши допуну следећих недостајућих ставки потрошног материјала у количинама које прате 

те ставке: 

Naziv stavke Veličina pakovanja Količina 

Kontrola za HCV genotip - KIT Cobas 4800 HCV GT CTLS 10 T CE-IVD 2x(10x0,75ml) 4 pakovanja 

Kontrola za CMV - Cobas 4800 CMV CONTROLS 10 T CE-IVD 3x(10x0,75ml) 4 pakovanja 

Waste Bag large 50 komada 4 pakovanja 
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Waste chute 10 komada 4 pakovanja 

 

Одговор  бр. 12: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 

 

Питање бр. 13: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо 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.  
 

Партија 158 

Reagensi za biohemijski analizator CS- T240 "DIRUI" (Dirui Industrial CO) 

 

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 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 
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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 

    

  
 

 

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 
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Одговор  бр. 13: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 14: Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас молимо 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.   

Reagensi za biohemijski anlizator CS 400 (Dirui) 

Редни 
број 

ставке 

Назив ставке Произвођач 
Заштићени 

назив понуђеног 
добра 

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 

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 
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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 

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 
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55 Čašice za uzorke     pak 500 kom 7 4.000,00 

 
Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације. 
Одговор  бр. 14: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 15: Увидом у конкурсну докуметацију уочили смо следеће: 
 
I  Потпуно недостаје спецификација реагенаса за следеће апарате: 
 
Euroimmun skener i softver  - KЦ Kрагујевац 
Testovi za RT 2100 i RT 3100 - KЦ Kрагујевац 
Reader i washer elisa Euroimmun testovi  - KБЦ Земун 
Minineph nefelometar  - Kлинички центар Србије 
Euroimmun I-2P, клиника за имунологију - Kлинички центар Војводине 
Euroimmun I-2P, централна лабораторија - Kлинички 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 Kаменица 
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, KЦ Ниш, KБЦ Земун, KБЦ 
Звездара, KЦС, ВМА 
 
Здравствене установе су доставиле спецификацију за потрошњу реагенаса, па Вас молимо да их уврстите 
у конкурсну документацију. 
Одговор  бр. 15: Alifax Roller 20PN  je предмет набавке дефинисан у партији 16, док је Koagulometra 

Coag2D предмет набавке дефинисан у партији  39. Euroimmun skener i softver , Testovi za RT 2100 i 

RT 3100 , Reader i washer elisa Euroimmun testovi. Minineph nefelometar , Euroimmun I-2P, klinika za 

imunologiju, Euroimmun I-2P, centralna laboratorija није предмет овог тендера.  

 
Питање бр. 16:  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 
 
Одговор  бр. 16: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 17: Партија 112 Молим Вас да издвојите као засебну партију ставку 1, јер се не изводи на 

елиса апарату и ограничава подношење понуда за остале тестове. 

Одговор  бр. 17: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 18: Партија 172 - 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.   
Одговор бр.18: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 19: Партија 132 - У овој партији ниједан тражени dg kit нема у саставу кит за екстракцију 

нуклеинских киселина. Исто тако, у партију није уврштен ниједан кит за екстракцију као посебан производ. 
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Сугеришемо да се конкурсна документација измени у смислу потраживања китова који су у свом саставу 

комплетни и поредdg kit садрже и кит за екстракцију нуклеинских киселина. Уколико такав кит није 

доступан на тржишту, да се понуди dg kit и одговарајући кит 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.. 

Одговор бр.19: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 20: 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. 

Одговор  бр. 20: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 21: Партија 39 Kоличина 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. 

Одговор  бр. 21: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 22: Партија 144 

Ставке 8 и 9 (Bilirubin TOTAL i Bilirubin direct) - Погрешне методе Bilirubina total и БBilirubina Direct. Потребно 
је ставити методу „DPD“ и изменити величину паковања истих у 5x50мл. 

Ставка 11 (Crp sa standardom) - Потребно је одвојити калибратор (стандард) од Crp-a  (реагенса). Kоличина 
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  N i P 

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 (стандард) – Величина паковања 1x5мл (потребно је 
једно паковање за тражену количину реагенса) – чија је цена 5.500,00рсд без пдв-а. Недостају контроле N i 
P – Величина паковања Н (1x5мл), П(1x5мл). Цена Н=3.000,00рсд без пдв-а, П=3.000,00рсд без пдв-а. 

У оквиру партије недостају Reakcioni rotori, минимум 5 паковања за дату количину реагенаса (паковање 
10/1), а цена паковања (10/1) је 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. 

Одговор  бр. 22: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 23: 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. 

 

Одговор  бр. 23: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 24: Партија 151 

Потребно је извршити корекцију величине паковања, на следећи начин, а према произвођачким 
паковањима: 
Ставка 3:  Kорекција величине паковања,наше паковање је 990 тестова. 
Ставка 22: Kорекција величине паковања , наше паковање 900 тестова. 
Ставка 34: Kорекција величине паковања, наше паковање 1980 тестова или 600мл. 
Ставка 49: За тражену количину реагенса, потребно је 10 паковања (величина 10/1) ротора. 
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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. 
Одговор  бр. 24: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 25: 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. 

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

Питање бр. 26: 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. 

Одговор  бр. 26: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 27: 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 (Proteini u urinu)  недостаје калибратор (стандард). 

Величина паковања 1x5мл, цена за паковање 5.500рсд без пдв-а. 

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

Питање бр. 28: 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. 

Одговор  бр. 28: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 30: 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)  потребно је да се развдоје реагенс и стандард, код нас је 
то засебно, а за ставку 18 (Standard Na K 140/5 mEg/)  да се стави у засебну партију. 
106, молимо да наручилац изврши допуну следећих недостајућих ставки потрошног материјала у 
количинама које прате те ставке: 
Одговор  бр. 30: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 31: Поштовани, обраћамо се везано за централизовану јавну набавку Реагенси изузев за 
трансфузију ЈН бр. 404-1-110/19-64. 
 
Молимо Вас да размотрите корекцију исказаних вредности за партију 54.  Вредности наведене у 
документацији су 15% испод тржишне вредности. 
 Одговор  бр. 31: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 
 
Питање бр. 32: Овом приликом желимо да укажемо на недостатке и неправилности које смо накнадно 

уочили након детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-1-110/19-64.  

Поред првог писма који смо упутили 27.11.2019. и на који смо добили одговор желимо да додамо следеће: 

Kоличине које су наведене за партије број 1, 18, 20, 21, 40, 41, 42, 65, 71, 89, 90, 91, 115, 141, 142, 147, 159, 

182 су мање од количина које су потребне за рад на анализаторима који се налазе у устано-вама које су 

обухваћене предметном јавном набавком и мање су од количина прометованих добара за период од 6 
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месеци, и биле би довољне за 4 месеца рада. Молимо Вас да количине измените у складу са предлогом 

количина који се налази у прилогу а које су означене црвеном бојом за сваку наведену партију. 

Такође, детаљном анализом предложених процењених вредности за партије 1, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 

42, 65, 71, 89, 90, 91, 115, 137, 141, 142, 146, 147, 159, 177, 178, 179, 182 установили смо да су исте 

умањене и ниже за 15% у односу на реалне тржишне цене. Стога Вас молимо да још једном размо-трите 

могућност корекције процењених вредности за наведене партије како би биле у складу са тржишним 

ценама и тиме нам омогућите подношење прихватљиве понуде. 

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

Питање бр. 33: У оквиру Обрасца понуде бр 4.1 за партије од 1-204 уочили смо следеће недостатке: 
 
1. у спецификацији за партију 71 (Реагенси и потрошни материјал за урински анализатор модел 
ИРИ-ЦЕЛЛ2000, произвођач Бецкман Цоултер) није наведена следећа ставка 
 
• ИРИС Десиццант (величина паковања 30 ком) 
 
Kоличина неопходна за 6 месеци за кориснике који користе наведени анализатор је 3 ком, а цена је 
5.724,00 без ПДВ-а. 
Одговор бр. 33:  Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 34: У оквиру Обрасца понуде бр 4.1 за партије од 1-204 уочили смо следеће недостатке: 
 
2. у спецификацији за партију 69 (Kонтролни материјал, произвођач  BioRad)) треба изменити следећу 
ставку 31. Liquicheck Immunoassay Plus Control Trilevel, величина паковања је 3x5 мл уместо 12x5 којико је 
наведено у тендерској спецификацији. 
 
Одговор бр. 34:  Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 
 

Питање бр. 35: Обраћамо се везано за централизовану јавну набавку бр. 404-1-110/19-64 од 22.11.2019. 
Након прегледа документације могли смо констатовати да су потпуно изостављени урински анализатори 
URISCAN PRO са одговарајућим потрошним материјалом. Поменути анализатори су инсталирани у 
следећим здравственим установама: 
KБЦ Земун 
Општа болница Ваљево 
Институт за здравствену заштиту мајке и детета, Београд 
Општа болница Врање 
Општа болница Горњи Милановац 
Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица, Београд 
Општа болница Панчево 
Здравствени центар Врање - болница 
Општа болница Вршац 
 
Одговор  бр. 35: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 36: 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. 
 



 

 

12 
 

- 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 
Одговор  бр. 36: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 37: Обраћам Вам се испред заинтересованог лица  у вези са актуелном јавном набавком 404-
1-110/19-64. Увидом у конкурсну документацију а на основу досадашњих информација везано за текућу 
набавку, закључили смо да је процењена вредност за партије 7 и 27 око 20% нижа у односу на тржишне 
цене. 
Молимо Вас да у складу са тим извршите корекцију конкурсне документације односно процењене 
вредности за апртије 7  и 27. 

 
Одговор бр. 37: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 38: Молим Вас за појашњење Kонкурсне документације у вези Јавне Набавке 404-1-110/19-64, 

Реагенси, изузев за трансфузију. Захтев се односи на партију 109, Тestovi I reagensi za protočni citometar FC 

500, Beckman Coulter. 

Позиција 49- тражено антитело је CD139, које не постоји у Beckman Coulter каталогу, да није дошло до 

грешке? 

Позиција 51-тражено антитело је CD42a, konjugovano PE, у  Beckman Coulter  каталогу не постоји CD42а 

коњуговано PE, већ само FITC, да ли је у питању грешка? 

 

Одговор  бр. 38:  Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 

документације. 

Питање бр. 39: Поштовани, Хвала Вам сто сте изврсили корекцију за колицине које су биле пермутоване 

за PAPP-A i PAPP-A CAL, међутим морам да Вам скренем пажњу на укупне колицине које сте смањили у 
односу на претходну верзију документа. 
У табели испод су приказане потросње само за реагенсе (без калибратора, контрола и потросног 
материјала) за прослу и ову годину до сада: 
2018.    
Г.А.K. Народни фронт  
809075 B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 75 59 
866075 B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR 75 77 
   
Kлинички центар Србије  
809075 B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 75 53 
866075 B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR 75 55 
   
Општа болница "Сремска Митровица"  
809075 B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 75 16 
866075 B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR 75 16 
   
УKУПНО 2018.  
809075 B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 75 128 
866075 B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR 75 148 
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2019. do sada  
   
Г.А.K. Народни фронт  
809075 B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 75 49 
866075 B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR 75 58 
   
Kлинички центар Србије  
809075 B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 75 48 
866075 B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR 75 51 
   
Општа болница "Сремска Митровица" 
809075 B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 75 12 
866075 B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR 75 10 
   
УKУПНО 2019 do sada  
809075 B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 75 109 
866075 B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR 75 119 
 
Сматрамо да ће и овогодишња потрошња бити слична прошлогодишњој, јер се у децембру обично 
наруцује више због празника, те да предвиђене количине у тендеру неће бити довољне за потребе ових 
установа. 

Одговор  бр. 39:  Као што је дефинисано у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у 
делу „Техничка спецификација!, 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. 40: Молимо Вас да се у партију 119 измењеног назива „Лабораторијски тестови и реагенси за 

PCR GENEXPERT CEPHEID, дода и тест за детекцију HPV  који се користи у KЦ Kрагујевац, а који су они 

послали као део укупних потреба. 

Одговор  бр. 40: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 41: У постојећем документу и даље се не налази партија са реагенсима за детекцију 

различитих антигена или антитела на апарату Virclia ( који установа поседује), метода hemiluminiscenija 

које се такође користи у KЦ Kрагујевац, а који је послат заједно са осталим потребама. 

Одговор  бр. 41: За апарат Virclia установе нису исказале потребе за истим. Сходно наведеном, 

комисија остаје при наводима из конкурсне документације. 

Питање бр. 42: Укупна процењена вредност за партију 116 је за 15% мања од тржишне вредности, па Вас 

молимо да у складу са тим унесете измене. 

Одговор  бр. 42: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 43: Након прегледа конкурсне документације централизованог тендера- јавна набавка бр. 404-
1-110/19-64 (јавна набавка Реагенси, изузев за трансфузију ), који је изашао 22.11.2019. молимо вас за 
појашњење у вези са достављањем средсва обезбеђења за озбиљност понуде- да ли је потребно 
доставити  меницу појединачно за сваку партију или је довољна једна меница за целокупну понуду , 
уколико понуђач учествује за више партија? 
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Одговор  бр. 43: Уколико понуђач учествује за више партије, довољно је доставити једну меницу за 

достављене партије. 

Питање бр. 44: У своје лично име и име заинтересованог лица, овим путем бих желео да Вам се захвалим 
на прихваћеним сугестијама и сарадњи. 
Према молби већине корисника апарата Samsung IB10 да Вам се обратимо, у прилогу се налази 
коригована спецификација за партију 56. Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе 
модел SAMSUNG LABGEO IB10 
Наиме, ставка 4. TSH је избрисана и замењена ставком Тропонин, а додата је ставка 7. D-dimer.  
Такође, нагласио бих да је заинтересовано лице једини на тржишту уз сваки тест који се ради на апарату  
Samsung IB10 даје комплетан потрошни материјал за извођење анализе потпуно бесплатно (вакуум туба, 
држач игле, игла, наставак за пипету), тако да не постоји никакав додатни „скривени“ трошак. 
 
Молим Вас да предложену измену уважите и уврстите у спецификацију. 

 
Одговор  бр. 44: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 45: У вези са ЈН бр. 404‐1‐110/19‐64 –Реагенси изузев за трансфузију, партија 2, молимо Вас за 
додатна појашњења. Изменом конкурсне документације нисте нам одговорили на већ постављено питање: 
1. Тражени реагенси за HPLC  дијагностику се састоје од комплета реагенаса, HPLC колоне и контроле за 
одређивање траженог параметра. С обзиром да за ставке 4 и 5 није дефинисан комплет реагенаса, молимо 
Вас да нам појасните за који параметер је тражена HPLC  колона (ставка 4) и контрола (ставка 5) и да ли је 
грешком изузет комплет реагенаса, у ком случају би 
морала да се исправи и процењена вредност партије?    
Одговор  бр. 45: 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. 46: У складу са Чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије 
(Сл.гласник 124/12) у циљу добијања додатних информација за јавну набавку добара број 404-
1-110/19-64, слободни смо да тражимо: 
 
Додатна појашњења за следеће: 
 
- за партију бр 87-Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121  
Aparat Roche Cobas b 121 у употреби је на Институту за Неонатологију у Београду и Институту 
за плућне болести Војводине Сремска Kаменица. 
1. Kоличина регенаса која је расписана у овој јавној набавци је значајно мања од количине 
коју испоручујемо у ове две установе. Молимо Вас да повећате количину потребних реагенаса, 
сходно потребама сваког корисника, како би свака установа могла неометано да ради. 
2. Увидом у конкурсну документацију, анализирали смо процењене вредности и увидели да 
је цена реагенаса смањена за 30% од просечне цене реагенаса. Морамо напоменути да је у 
цену реагенаса код појединих корисника укључена и цена бесплатног одржавања апарата, 
замена резервних делова, као и замена реагенаса и електрода у гарантном року. Овим путем 
Вас молимо да коригујете процењену вредност, како бисмо могли да се уклопимо у исту. 
3. У ову партију нисте уврстили електроде PH micro electroda, PO2 micro elektroda, PCO2 
micro elektroda, Referentna micro elektroda, Na micro electroda, K micro electroda, Ca micro 
elektroda, Cl micro electroda, M-Con), затим средство за чишћење апарата Депротеинизер, 
потрошни материјал за гасне анализе ( Capillary tubes i Microsampler protect sterile), као и 
термопринтер папир, без којих апарати Cobas b 121  не могу да раде. Такође је потребно да 
додате основне сервисне китове који се уграђују на годишњем и полугодишњем нивоу, без којих 
апарат не може да ради. Молимо Вас да измените и допуните партију како би апарат могао 
несметано да ради. 
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Ово би био предлог партије са означеним изменама: 

Партија 87 

Реагенси и потрошни материјал за апарат Roche Cobas b 121 

Редни број 
ставке 

Назив ставке Јединица мере 
Величина 
паковања 

Количина 
Укупна 

процењена 
вредност 

1 C1 Kalibracioni rastvor 1  паковање 2x1750 mL 9 

  

2 C2 Kalibracioni rastvor 2  паковање 2x1200 mL 9 

3 C3 Fluid pack 3  паковање 305 mL 13 

4 Combitrol TS level 2  паковање 30x1,7 mL 2 

5 Deproteinizer паковање 125ml 2 

6 Capillary tubes паковање 4x 250 8 

7 Microsampler protect sterile паковање 50 kom 60 

8 Ph micro electroda комад 1 2 

9 PO2 micro electroda комад 1 2 

10 PCO2 micro electroda комад 1 2 

11 Referentna micro electroda комад 1 2 

12 Na micro elektroda комад 1 1 

13 K micro electroda комад 1 1 

14 Ca micro electroda комад 1 1 

15 Cl micro electroda комад 1 1 

16 M-Con комад 1 4 

17 Printer papir roll 10 kom 1 5 

18 Servisni kit комад 1 2   

Укупно за партију 87 3.199.040,00 

 
Одговор  бр. 46: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне 
документације. 
 

Питање бр. 47: -за партију бр 149 – Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 ( ROCHE) 
Aparat AVL 9180 (Roche)  се користи на: Институту за KВБ Војводине (2 апарата), Институту за онкологију 
Војводине (2 апарата), Институту за плућне болести Војводине (2 апарата), Институту за Неонатологију 
Београд (1 апарат), у Kлиничком центру Војводине (4 апарата) и Kлиничком центру Ниш (2 апарата), у 
Општој болници Сента (1 апарат), у Специјалној болници за плућне болести др Будисав Бабић (1 апарат), 
на Универзитетској дечјој клиници Тиршова (1 апарат). 
1. Kоличина основног реагенса је знатно нижа од количине коју ми за пола године испоручимо 
наведеним корисницима (смањена за 35%). Молимо Вас да сходно потребама купаца повећате количину 
реагенаса у овој партији, како би свака установа могла несметано да ради свих 6 месеци за који период је 
и расписана јавна набавка. 
2. Увидом у конкурсну документацију, видимо да је цена реагенаса смањена за 20%, док је цена 
електрода смањена за 40%. У ову цену је код појединих корисника укључена и цена бесплатног одржавања 
апарата, замена резервних делова, као и замена реагенаса и електрода у гарантном року. Такође је 
укључена и цена заменских апарата. Молимо Вас да нам изађете у сусрет и коригујете процењену 
вредност. 
3. У ову партију нисте уврстили Li  електроду коју користи Kлинички Центар Ниш. Такође, нисте 
уврстили основне сервисне китове који се уграђују на годишњем нивоу, без којих апарат не може да ради. 
Молим Вас да проширите спецификацију у овој партији и сходно томе повећате процењену вредност 
партије.  
Ово би био предлог партије са означеним изменама: 
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Партија 149 

Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) 

Редни број ставке Назив ставке Јединица мере 
Величина 

паковања 
Количина 

Укупна 

процењена 

вредност 

1 Cleaning solution pak 125 ml 6 

  

2 Deproteinizer  pak 125 ml 15 

3 Sodium Electrode Conditioner  pak 125 ml 16 

4 ELEKTRODA Ca 2+ kom 1 kom 8 

5 ELEKTRODA CL kom 1 kom 3 

6 ELEKTRODA K kom 1 kom 6 

7 ELEKTRODA Na  kom 1 kom 8 

8 Urine Diluent pak. 500 mL 2 

9 ISE TROL 1,2,3 kontrola pak. 3x ( 10 x 1 ml) 16 

10 Kućište referentne elektrode kom 1kom 8 

11 Referentna elektroda kom 1 kom 7 

12 ISE SNAP PAK REAGENS pak 
350ml +85 

ml+85 ml+100ml 
226 

13 TERMO PRINTER PAPIR pak 5 rola 23 

14 TUBE SET PUMP 9180 03087697 kom 1kom 5 

15 Li elektroda  kom 1 kom 1   

16 Servisni kit kom 1 kom 8   

Укупно за партију 149 6.713.600,00 

 
Одговор  бр. 47: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 48: Увидом у документацију заинтересовано лице је уочили  да су процењене вредности мање 
за 15% од тржишне вредности добара, те вас љубазно молимо да исте ускладите са стварним тржишним 
стањем.  
Поред тога, верујемо да је у Партији 132 начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, 
те вас молимо да проверите износ. 
Одговор  бр. 48: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 49: Увидом у тендерску документацију за партију 206. Лабораторијски реагенси за DAKO 
Autostainer Link, а чији смо ми ексклузивни дитрибутер за територију Србије уочили смо да постоје 
одређена неслагања техничке спецификације у однос на спецификацију произвиђача, па Вас молимо за 
корекције тендерске документације : 
 
- ставка 40 : постоји само паковање од 7 ml RTU, не постоји 6 ml RTU, молимо за корекцију 
- ставка 67 : примарно антитело CD25  не постоји у производном програму овог произвођача, па молимо да 
се изостави 
- ставка 92 : произвођач је променио клон за антитело Calponin, нови клон је CALP, уместо 26A11, молимо 
за корекцију 
- ставка 154 : антитело Laminin  постоји само у верзији поликлоснког антитела, молимо за корекцију 
- ставка 166 : антитело Mesothelin Ab-1 постоји само у верзији 7ml RTU, не постоји  6 ml RTU, молимо за 
корекцију 
- ставка 176. Antitelo MyoD-1  постоји само у верзији 7ml RTU, не постоји 12ml RTU, молимо за корекцију 
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- ставка 211:  антитело TdT не спотоји у верзији 6ml RTU, већ само у верзији 12ml која је дата у претходној 
ставци. Предлажемо да се ставка 211 брише 
- ставке 223 : kit za vizualizaciju – сматрамо да треба напоменути да понуђени кит мора да укључи и DAB 
chromogen, TRS (target retrieval solution)  и pufere za ispiranje (wash buffer), јер су ове компоненте неопходне 
за рад апарата, 
- ставке 229 и 231 су исте (IgM/FITC), претпостављамо да је дошло до грешке у куцању и да би једна од 
њих требало да буде  IgG/FITC. 
 
Одговор  бр. 49: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 50: Такође смо приметили да су процењене вредности знатно испод упоредивих тржишних 

цена, тако да Вас молимо за корекцију процењене вредности у складу са тржишним ценама. Предлажемо 

да се процењена вредност коригује за 20% навише, на ca. 36 mil дин. 

Одговор  бр. 50: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 51: На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије ( „Службени 
гласник Републике Србије“ број124/12),  као заинтересовано лице у отвореном поступку – Реагенси, изузев 
за трансфузију број 404-1-110/19-64, молимо за додатне информације и појашњење  у вези са 
припремањем понуде.  
Увидом у тендерску документацију. Увидом у тендерску документацију за партију 207. Лабораторијски 
реагенси за хистохемију и ензимохистохемију,  
уочили смо да су процењене вредности испод тржишно упоредивих вредности, што потенцијалне понуђаче 
доводи у позицију да раде са губитком или не учествују на тендеру. 
Молимо Вас да корекцију процењених вредности за 15%. 

 
Одговор  бр. 51: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 52: Питање понуђача: На основу цлана 63. Става2.Закона о јавним набавкама Републике 

Србије ("Сиузбени гласник Републике Србије у број 124/12), као заинтересовано лице у отвореном 

поступку - Реагенси,изузев за трансфузиологију, захтевамо додатне информације и појашњење у вези са 

припремањем понуде, као и измене предметне конкурсне документације. 

Наиме, наведеном конкурсном документацијом повредени су следећи чланови Закона о јавним набавкама 

Републике Србије: 

члан 3. којим су прописани изрази и знацења израза о јавним набавкама и који предвида да је јавна 

набавка по партијама-набавка цији је предмет обликован у висе посебних истоврсних целина; 

члан 10.којим је прописано да је наруцилац дузан да у поступку јавне 

набавке омогуци сто је могуце вецу конкуренцију, као ида не мозе да ограници конкуренцију, а посебно не 

мозе онемогуцавати било којег понудаца да уцествује у поступку јавне набавке корисцењем 

дискриминаторних услова, техницких спецификација и критеријума; 

члан 12. који прописује да је наруцилац дузан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак 

положај свим понудаћима, као и да наручилац не може да одређује услове који би значили националну, 

територијалну, предметну иии личну дискриминацију  мећу понућачима, нити дискриминацију  која би 

произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач; 

члан 32.којим је предвидено да је отворени поступак-поступак у којем сва заинтересована лица могу 

поднети понуду; 
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члан 61. где је прописано да је наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи 

на основу ње могу да припреме понуду; 

Такоде, конкурсна документација за спроводење предметног поступка је у супротности са одредбама 

Закона о лековима и медицинским средствима, с обзиром да је партија 207  прављена за једног понудаца, 

сто је комплетно ограницавање конкуренције. 

Из тог разлога Вас молимо да партију 207, поделите на две партије како би сви заинтересовани  понуђачи 

могли да  учествују. 

 

Предлажем да се доле наведене ставке партије 207 одвоје у посебну партију 

3 Alcian Blue pH 2,5 

4 Alcian Blue pH 2,5 PAS 

10 Congo red 

19 Grocott for fungi 

20 Mallory trichrome staining 

21 Masson Fontana for melanin 

23 Mayer's Mucicarmine 

29 P.A.S. - A Periodic Acid Schiff- Amylase 

32 Perls method for ferric iron 

39 Van Gieson trichrome staining 

41 Warthin-Starry method for spirochetes 

42 Weigert foor elastic fibers 

чиме би била обезбеђена конкуренција и квалитетна тржисна утакмица, као и рационализација тросења 

буџетских средстава. 

Одговор  бр. 52: 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. 53:  Поштовани, Молимо Вас да из партије 118, ставке: 

1 TaqMan SNP Genotyping Assay 

2 Univerzalni PCR Master Mix sa ROX 

3 Kit za reverznu transkripciju 

12 
Optical Adhesive Covers - transparent 

microplate sealer  

одвојите у посебну партију обзиром да се ради о специфицним реагенсима који се набављају од 

одређеног понуђаца па нисмо у могуцности да понудимо целокупну партију 118 него само овај део у 

табели. 

Одговор  бр. 53: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације. 

Питање бр. 54:  Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама, овим путем Вас поново молимо за појашњење и измену конкурсне документације. 

Наиме, 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.  
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Молимо Вас за измену Конкурне документације, у делу: 
Партија 68 - Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел SIEMENS (Advia 
Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT) 
 

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

- Уочили смо да и у измењеној конкурсној документацији недостају реагенси и потрошни материјал 
неопходни за неометано функционисање анализатора  Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia 
CentaurXPT. 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). Напомињемо да 
без појединих ставки (кивете, калибратори...) није могуће стартовати наведене анализаторе. 
 

- Такође, увидом у процењену вредност партијe 68, установљено је да су исте мање од реалне 
тржишне вредности. Сходно томе, молимо  да коригујете процењену  вредност за партију 68,  у  
складу  са  упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  набавке  које су наведене у 
колони  Ф табеле из Прилога 1 и  тиме омогућите понуђачу  подношење  прихватљиве  понуде.   
 

- Уочили смо да је за Ставку бр 53, у колони Јединица мере наведено 6 x 2 x 5 mL, уместо 
паковање. Молимо Вас да извршите измену тако да у колони Јединица мере стоји паковање 
(Означили смо црвеном бојом у табели у Прилогу 1). 

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

 

Одговор бр. 54: 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. 55: Поштовани, Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. 
Закона о јавним набавкама, овим путем Вас поново молимо за појашњење и измену конкурсне 
документације. 
Наиме, 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 84 - Реагенси и потрошни материјал за апарат SIЕMENS RAPID POINT 500 
Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације , желимо да 
укажемо на следеће: 
Као што приказује прилог, табела  RFZO_Partija 84_RAPID POINT 500_izmena,  желимо  да  укажемо  да  
су минималне количине објављене за ову партију делимично усклађене са количинама прометованих 
добара за период од 6 месеци текуће године. Наиме, наведене количине и након измене нису у 
потпуности усклађене са количинама прометованим за период од 6 месеци, за здравствене установе 
обухваћене предметном ЈН., и то за ставке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15. 
Молимо да количине ускладите са изменом из прилога RFZO_Partija 84_RAPID POINT 500_izmena, где су 

у колони H измене обележене жутом бојом, а у складу су са прометованим добрима. У последњој колони, 

у зеленој боји, налазе се коментари и питања у вези са сваком појединачном ставком.   

Такође, увидом у процењену вредност партијe 84, установљено је да су исте 12% мање од реалне 

тржишне вредности. Сходно томе, молимо  да коригујете процењену  вредност за партију 84,  у  складу  

са  упоредивим  реалним  тржишним  ценама  предмета  набавке  које су наведене у колони  I табеле из 

прилога (RFZO_Partija 84_RAPID POINT 500_izmena), и  тиме омогућите понуђачу  подношење  

прихватљиве  понуде.   
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Одговор  бр. 55:  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. 

 

 

             

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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