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08/2 број: 404-1-58/19-138 

12.12.2019. 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 9.12.2019. године, 10.12.2019. и 11.12.2019. 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: Увидом у тендерску спецификацију за ЈН 404-1-110/16-64 за партију 51 – реагенси и 
потрошни материјал за апарат MAGLUMI произвођача SNIBE уочили смо да нисте уврстили потребе ЗЦ 
Ужице за ОБ Пријепоље као и адекватне количине за КЦС за пацијенте Прве Хируршке Клинике, на 
основу чега смо Вам упутили питање и захтев за изменом тендерске документације дана 30.11.2019 са 
спецификацијом потреба крајњег корисника ЗЦ Ужице који Вам је достављен од стране корисника 
21.10.2019. као и потреба Прве Хируршке Клинике КЦС-а за који сте потврдили да ће бити извршена 
измена тендерске документације. 
 
Међутим, данас 10.12.2019  је на сајту  објављено да се неће извршити измена документације према 
нашем захтеву и према захтеву корисника који имају апарат MAGLUMI..  
 
Желимо да нагласимо и да смо доставили захтев за корекцију цена које су 15% ниже од тржишне 
вредности и не разумемо разлог да се овај захтев не усвоји, иако видимо да сте остале захтеве усвојили. 
 
Увидом у многобројна питања других понуђача и компанија видимо да је Фонд здравства вршио измене и 
у спецификацијама и у прогнозираним вредностима и излазио у сусрет свим захтевима самих понуђача, 
без посебних образложења самих корисника, па молимо образложење Ваше одлуке којом се 
најдиректније врши дискриминација наше компаније и тенденциозно не уврштавају реалне потребе 
корисника за тестовима произвођача SNIBE, чији смо генерални и ексклузивни заступници. 
 

A) У вези са тим молимо Комисију да појасни зашто није уврштена потреба корисника ЗЦ Ужице за 
ОБ Пријепоље, којој смо донирали апарат из разлога непостојања имунохемијског аналајзера за 
ову болницу, која је јасно дефинисала своје потребе према реалној потрошњи?  

 
ЗЦ Ужице је 3 пута понављао свој захтев а такође и данас поново након Вашег обавештења на сајту, па 
се питамо који је разлог да сте ово једноставно елиминисали. Молимо Ваш одговор. 
 
Б) Познато Вам је да смо Вас обавестили о потребама Прве Хируршке Клинике које је сам Директор 
Клинике Проф Марковић исказао у захтеву Директору КЦС , који смо Вам проследили, а ради се о 
тестовима који су јединствени и који би помогли боље лечење и праћење терапије најтежих 
пацијената – са карциномима гастро-интестионалног тракта и за које је Фонд одбио да их уврсти у 
тендерску спецификацију, што је зачуђујуће. 
 
Претпостављамо да је био задатак Директора центра за медицинску биохемију КЦС  да испред Клиничког 
Центра Србије достави прогнозиране потребе за све апарате који се налазе у Клиничком центру Србије и 
да проблем лежи вероватно у томе што, из неког разлога, нису достављене једино за апарат МАГЛУМИ 
4000 Плус који смо бесплатно инсталирали у  Клиничком Центру  Србије  фебруара 2017 године и који је 
инсталиран за потребе аплицирања нових јединствених тумор и био маркера управо за потребе Прве 
Хируршке Клинике и њених  пацијената. 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 
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Др Сања Станковић је наравно била упозната са тестирањем  пацијената које је водила Прва хируршка 
Клиника како би се доказао значај увођења нових тестова према протоколима светских студија и значај 
одређивања  профила тестова нано-технологије за одређене групе пацијената и то првенствено: 

- Колон-ректалног карцинома 
- Обољења и карцинома панкреаса са могућношћу детекције болести  у најранијој фази, што је 

било немогуће досадашњим тестирањима 
- Обољења желуца и једњака са откривањем малигнитета у веома раном стадијуму 
- Обољења јетре и хепато-целуларног карцинома 

 
Наша компанија је у целости донирала све реагенсе за потребе овог тестирања а сам Проф Марковић је 
добио сагласност Етичког комитета КЦС-а. Резултати који су добијени су презентирани директору 
Клиничког Центра Проф др Ашанину који је подржао увођење нових маркера за пацијенте Прве Хируршке 
Клинике. 
 
Проф др Ашанин који је надлежан за унапређење дијагностике у КЦС-у нас је упутио да овај захтев 
упутимо директно Фонду здравства, када је већ лабораторија  то пропустила да уради и све смо Вам 
доставили дана 30.11.2019 заједно са захтевом Проф Марковића. 
 
Шта је посреди и која је интенција  да се од целокупног листинга неопходних тестирања пријаве 2 кутије 
реагенаса којом се понижавају и пацијенти Прве Хируршке Клинике и само руководство КЦС не знамо 
нити желимо тиме да се бавимо. 
 
Оно што јесте очигледно то је да је Фонд извршио огромне корекције у спецификацијама и опредељеним 
износима по свим питањима која су достављена, не само повећањем количина него и цена, па су тако за 
неке партије дуплирани износи са 80 милиона на 160 мил динара или са 120 на 230 милиона динара и 
вероватно нису рађене клиничке студије о сврсисходности неких  анализа  које се у милионима 
тестирања изводе али су подржане за КЦС од стране Др Сање Станковић и тиме заштићене, а реагенси 
нано прецизности произвођача SNIBE, који у укупном износу не представљају нити 1% буџета  КЦС-а, за 
пацијенте малигних обољења гастро-интестиналног система, који би на овај начин били боље лечени 
са могућношћу бољег исхода за пацијенте, се игноришу и заобилазе.  
 
Да ли је могуће да Фонд здравства не уважава мишљење и захтев Директора највеће хируршке Клинике  
кога је подржао  и сам директор КЦС-а Проф Ашанин, већ се руководи неким другим разлозима? 
 
Молимо Ваш хитан одговор шта је разлог овакве дискриминације и које је стручно образложење Комисије 
за овакво  поступање. 
 
Такође, анализом потреба тендера по појединим апаратима и компанијама уочено је да су за поједине 
партије опредељена драматично већа средства у односу на цене тестова наше компаније где се анализе 
одређују супериорном нано-технологијом, дакле највеће прецизности и репродуцибилности резултата, 
али то је овог момента друга тема. 
 
Одговор бр. 1: Када је у питању процењена вредности, биће извршена измена конкурсне 

документације.  

Што се тиче другог дела питања, обавештавамо Вас да је дана 10.12.2019. године прослеђено 

обавештење  о предметној јавној набавци да реагенси који нису предмет ове централизоване 

јавне набавке, здравствене установе обезбеђују самостално. Сходно наведеном, Комисија остаје 

при наводима у конкурсној документаицији. 

Питање бр. 2: Пошто и даље нисмо добили исправку конкурсне документације, а нисмо успели ни да Вас 

контактирамо путем телефонског позива, интересује нас да ли можемо очекивати ажурирану 

документацију и када ће она бити? Ова информација нам је јако битна због попуњавања понуде и остале 

тендерске документације, пошто је тренутни датум отварања тендера 12.12.2019. године. Унапред 

захвални. 
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Одговор  бр. 2:  Дана 10.12.2019. године Обавештење о продужењу рока за подношење понуда је 
објављено на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца. 

Питање бр. 3: Наручилац је у делу општих захтева за ову ЈН навео да понуђачи морају за свако 
медицинско средство да доставе интернет адресу на коме се налазу Решење АЛИМС-а.: 

Стр 4. Документације: "Понуђач је дужан да у понуди достави Решење АЛИМС о упису медицинског 
средства у регистар медицинских средстава, дату на сопственом обрасцу, у којој ће бити наведени број и 
датум Решења о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава, као и интернет адреса 
на којој се може наћи Решење АЛИМС о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава. 
Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, или Изјава, се доставља за 
свако појединачно медицинско средство које понуђач нуди и мора бити важеће на дан отварања понуда. " 

Стр. 20. Документације: "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, као и интернет адреса на којој се може наћи 
Решење АЛИМС о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава. Решење о упису 
медицинског средства у Регистар медицинских средстава, или Изјава, се доставља за свако појединачно 
медицинско средство које понуђач нуди и мора бити важеће на дан отварања понуда. " 

У току припреме документације, установљено је да није могуће наћи интернет адресу на сајту АЛИМС-а 
за Решења која су издата 2019. год. Због овога су контактиране особе задужене у АЛИМС-у од којих смо 
добили одговор да је Агенција упозната са овим проблемом, да је у питању технички проблем који је 
везан за увођење новог електронског система  (у употреби од јануара 2019) и да раде на решавању 
проблема. С обзиром да није извесно када  ће И да ли ће Агенција успети да реши овај проблем, молимо 
да се из дела документације брише захтев за достављање интернет адресе на којој се може наћи 
Решење АЛИМС-а. 

Одговор  бр. 3: 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. Сходно наведеном, уколико доказ да је понуђено 
добро уписано у Регистар медицинских средстава није јавно доступан, понуђач доставља Решење 
АЛИМС о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава. 

Питање бр. 4: Наручилац је тендерском документацијом навео могућност подношења заједничке понуде.  
Kао привредно друштво које би потенцијално поднело заједничку понуде, С обзиром да је према чл. 81 
став 4 ЗЈН, група понуђача дужна да сачини споразум којим уређује своје међусобне односе и опис 
послова у узвршењу јавне набавке наше питање је следеће: 

Да ли у ситуацији када понуђачи имају потребу да деле снабдевање по различитим здравственим 
установама, да ли постоји опција да носилац понуде потпише оквирни споразум, а да сви понуђачи 
самостално потписују  појединачне уговоре са крајњим купцима које би снабдевали?  

Уколико је претходно наведена опција могућа, да ли у оквиру заједничке понуде носилац понуде 
доставља потписан модел оквирног споразума, а сваки од понуђача по један самостално потписан модел 
појединачног уговора. 

Одговор  бр. 4: Чланом 81. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) дефинисано је да понуду може поднети група понуђача, као и које услове сваки понуђач из 
групе понуђача мора да испуни. Став 4. наведеног члана дефинише шта је обавезан саставни део 
заједничке понуде, односно шта споразум којим се понуђачи из групе међусобно удружују, мора 
да садржи. Сходно томе, наручилац не утиче на начин уређивања међусобних односа чланова 
групе понуђача, већ исти, у понуди достављају споразум, који између осталог садржи и опис 
послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Сходно наведеном, носилац понуде мoже потписати оквирни споразум, уколико је то регулисано 
заједничким споразумом. 

Као што је дефинисано конкурсном документацијом, уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума, однсно модел 
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уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће исти потписати. 

Питање бр. 5: ПАРТИЈА 101 (Laboratorijski testovi I reagensi za aparat BactAlert)  - Наша молба за 
избацивањем ставке 2. - Сет за узимање хемокултура са адаптером је изостављена у одговору, односно 
додатном појашњењу. Молим вас да размотрите могућност избацивања ставке 2. из разлога што сет не 
припада тој партији, односно не може се користити за рад на предметном апарату. 

Такође вас молимо да процењену вредност за партију 101 промените, тако да она износи 88.403.095,09 
динара без ПДВ-а, како би цене биле у складу са тржишним ценама. Молимо вас за одговор. 

Одговор  бр. 5: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију када је у питању процењена вредости и у вези 
ставке 2,  биће  извршена  измена  конкурсне документације. 

 

Питање бр. 6: ПАРТИЈА 11  (SYSMEX XS (500i,1000i), XT 1800i)  - У претходно постављеном питању 
сугерисали смо да количине реагенаса ускладите са прометованим количинама, с обзиром да су количине 
реагенаса које су дефинисане у овој партији 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 
1а, 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 овом изменом количина, сугеришемо да је неопходно променити и процењену вредност 
за ову партију тако да она износи: 

- Процењена вредност за партију 11: 29.034.245,60 динара без ПДВ-а. 

Најљубазније вас молимо за одговор. 

Одговор  бр. 6: : За партију 11, 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.  

Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију у вези процењене вредности,  биће  извршена  измена  
конкурсне документације. 

Питање бр. 7: ПАРТИЈА 63 (Liaison XL) -  Молимо вас да поново размотрите могућност усклађивања 
прометованих количинина и количина дефинисаних конкурсном документацијом (ПРИЛОГ 3), из разлога што 
потенцијални понуђач неће моћи да учествује за предметну партију и да достави валидну понуду која 
одговара тржишним условима. 
 
У ПРИЛОГУ 3 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 сугерисаним 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. 
 
Молимо вас да размотрите нашу сугестију и измените конкурсну докуменатцију, с обзиром да нисмо добили 
конкретан одговор. 
 
Одговор  бр. 7: За партију 63, 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)  
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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.  

Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију у вези процењене вредности,  биће  извршена  измена  
конкурсне документације. 

 

Питање бр. 8: ПАРТИЈА 70 (Randox, kontrolni materijal)  – 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 
како би биле саставни део предметне партије, док су црвеном бојом означене ставке које би требало 
избацити из предметне партије из разлога што се нису регистроване у Агенцији за лекове и медицинска 
средства, те из тог разлога није могуће прометовање истих.   

Молимо вас да поново размотрите сугестију за променом количина и додавањем нових ставки, као и 
избацивање ставки обележене у Табели. 

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. 

Одговор  бр. 8: За партију 70, 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.  

Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију у вези процењене вредности,  биће  извршена  измена  
конкурсне документације. 

Питање бр. 9: ПАРТИЈА 148 (Autolyser 450) - Потребно је променити назив партије у: Реагенси за 
биохемијски анализатор Autolyzer-450 (DIALAB) и Autolyser (Dialab). Најљубазније вас молимо да коригујете 
наведено.  
 
Имајућу у виду да нисмо добили конкретан одговор на постављено питање у вези предметне партије, 
сугеришемо вам да коригујете И количине 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 на предметном апарату, и 
то: 
 
61 Urea пак 5 x 100 мл 20 
62 Uric acid пак 5 x 100 мл 10 
63 HDL kalibrator пак 1 x 3 мл 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. 
Одговор  бр. 9: За партију 70, 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  
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уговорена количина реагенаса, зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује од 
количина наведених у Прилогу Б -Техничка спецификација/Списак партија/ставки.  

Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију у вези процењене вредности,  биће  извршена  измена  
конкурсне документације. 

Kaда су у питању ставке Urea и HDL kalibrator, узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  
измена  конкурсне документације.  

Ставка Uric acid се налази у партији под ставком 47 у оквиру предметне партије. 

Питање бр. 10: ПАРТИЈА 181  (Response 910 i Response 920, Diasys)  – Такође нисмо добили конкретан 
одговор на постављено питање. 

 

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 СТАВKЕ, 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. 

 

Одговор  бр. 10: За партију 181, 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.  

Када је у питању ставка Albumin, узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију у вези процењене вредности,  

биће  извршена  измена  конкурсне документације. 

Ставка Alkalna fosfataza се налази у партији под ставком 14 у оквиру предметне партије. 

Ставке ASO,  RF , Feritin , TRU CAL ASO и  TRU CAL RF здравствене установе нису исказале потребе 
за истим, те сходно томе Комисија остаје при наводима у конкурсној документацији. 

 

Питање бр. 11: ПАРТИЈА 154 (BT 1500) - 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 СТАВKЕ (означено од 41 до 45), као што је назначено у табели испод:   
 
Ове ставке су неопходне за свакодневни рад на апарату. Уколико наведене ставке не буду део предметне 
партије, Наручилац, односно Kорисник неће моћи да користи предметни апарат. 
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Такође у складу са овим изменама количина и додатих ставки, неопходно је променити и процењену 
вредност за ову партију тако да она износи: 
 
 

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 

 
 
- Процењена вредност за партију 154: 4.215.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Одговор  бр. 11: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију у вези процењене вредности, као и у вези 
додатних ставки,  биће  извршена  измена  конкурсне документације. 

Питање бр. 12: ПАРТИЈА 155 (BT 3500) - Молимо вас да количине ускладите са прометованим количинама 
које смо доставили у ПРИЛОГУ 8, где су жутом бојом означене реалне неопходне количине добара. 
 
Такође вас молимо да ДОДАТЕ НОВЕ СТАВKЕ, из разлога што изостављањем наведених ставки из 
предметне партије Kориснику ће бити онемогућен оптималан рад на апарату (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. 
 

Одговор бр. 12: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију у вези процењене вредности, као и у вези 
додатних ставки,  биће  извршена  измена  конкурсне документације. 

 
Питање бр. 13: ПАРТИЈА 83 (UN3500+UF4000) - неопходне су измене количина ставки објављених у овој 
партији. 
 
Сугеришемо да се измени количина за ставку 13 - UF II SHEATH и да износи 18, уместо 3 комада, а за ставку 
17- UF II SEARCH-BAC  да износи 3, уместо 18. 
Напомињемо да променом количина за наведене ставке, процењена вредност за предметну партију остаје 
НЕПРОМЕЊЕНА, како је дефинисано конкурсном документацијом. 
 
Одговор бр. 13: Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  биће  извршена  измена  конкурсне 
документације. 

Питање бр. 14: ПАРТИЈА 168 (Reagensi za Nycocard Reader 2) - 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: 
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- Процењена вредност за партију 168: 8.110.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Одговор бр. 14: За партију 168, 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.  

Узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију у вези процењене вредности,  биће  извршена  измена  
конкурсне документације. 

Питање бр. 15: ПАРТИЈА 45 и 46 (Reagensi i potrošni materijal za aparat CYAN Coag 1 CH, Reagensi i potrošni 
material za aparat TROMBOTRACK SOLO) – Најпре вам сугеришемо да обједините партије, из разлога што 
оба апарата користе идентичне реагенсе под истим условима за извођење тестова, и то на начин да 
обједињена партија гласи „Reagensi i potrošni materijal za aparat CYAN Coag 1 CH i TROMBOTRACK SOLO“. 
 
Такође вас молимо да количине ускладите са прометованим количинама које смо доставили у ПРИЛОГУ 10, 
где су жутом бојом означене реалне и неопходне количине добара.  
 
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, што ће бити мање од укупног износа процењених вредности за обе партије дефинисане 
конкурсном докуменатцијом. 
 
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. 15: Одговор на ово питање је дат на питање бр. 22, на страни 42  у додатном појашњењу 
бр. 404-1-58/19-130 0 од 09.12.2019.године.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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