
 

 

08/2 број: 404-1-4/20-10 

16.03.2020. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Реагенаса, изузев 
за трансфузију, број јн 404-1-110/20-4, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 13.03.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењeм у вези поступка јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/20-4, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање бр. 1: Обраћамо Вам се са молбом за исправку конкурсне документације за Партију 56 - Reagensi i 
potrošni materijal za imunohemijske analizatore model SAMSUNG LABGEO IB10. 

Наиме, количине дате у актуелној ЈН 404-1-110/20-4, заправо одговарају потребама за 6 (шест) месеци, и 
да би их требало ускладити са бројем за 12  месеци рада, односно, за тачно двоструки број анализа.  

Такође, заинтересовано лице наводи да је једини на тржишту уз сваки тест који се ради на апарату 
Samsung IB10 и даје комплетан потрошни материјал за извођење анализе потпуно бесплатно (вакуум туба, 
држач игле, игла, настаак за пипету), тако да не постоји никавв додатни „скривени“ трошак.  

 

Одговор  бр. 1: 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 12 (дванаест) 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.  

Сходно наведеном, Комисија остаје при наводима из конкурсне. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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