
 

   
Дел. бр.: 100/223 

Датум: 19.08.2014. 

                                                                                           

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), 

директор наручиоца доноси:  

 

Д О П У Н А  О Д Л У К Е  

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда за ЈН 15-П/2014 

 

Понуда понуђача „Суперлаб“ доо, је неодговарајућа, а самим тим и неприхватљива и 

због следећих карактеристика: 

- Понуђени су адаптери за епрувете од 15 мл са укупно 72 места по ротору, а 

тражено је 40 места по ротору. Број места у ротору условљава и одговарајућу 

величину епрувета. Понуђени број лежишта са 72 места одговара тзв.вакутајнер 

епруветама које ми у нашим процедурама не користимо, због акредитованих 

процедура које захтевају коришћење стерилних епрувета са затварачем, 

лежиште са 72 места је неодговарајућа. 

- Промена ротора: 

На страnи 2 оригиналног каталога произвођача Hettich Немачка приложеног у 

понуди стоји јасно обележена тражена карактеристика „Easy rotor changing“ 

Тражена је центрифуга са најједноставнијим начином промене ротора, без 

коришћења додатног алата. Неопходна је употреба алата приликом измене 

ротора што уопште није наведено у брошуријер је лоша карактеристика 

- Поседује метално, а не тражено челично кућиште 

- Максимални RCF је 24400 xg, a не тражено 25800 xg 

- Ниво буке је 58/64 dB, a не тражено мање од 55 dB уопште није наведено у 

брошури јер је веома висок што је лоше  

- Крстасти ротор 4784-А има максимални број обртаја 4800 rpm, а не тражених 

5000 

 

Образложење 

 

 На основу Дописа упућеног од стране понуђача који је учествовао у ЈН 15-П/2014, 

комисија је поново прегледала понуде, при чему је увидела још неке недостатке понуде 

понуђача „Суперлаб“ доо. 

С обзиром на новоуочене недостатке врши се допуна Одлуке о додели уговора у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН 15-

П/2014, дел.број 100/222 од 07.08.2014 године као у диспозитиву. 
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