
 

 

 

 

 
Дел. бр.: 10/1234-2 

Датум: 17.10.2014. 

 

 

Одговор на питање за јавну набавку бр.28/2014 Лабораторијски материјал за:  

- Одељење за трансфузију крви 

- Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма 

- Лабораторију за медицинску генетику 

 

Питање:  

 

Поводом додатног услова (страна 18) за избор најповољније понуде да је неопходно 

доставити узорке за све производе који нису коришћени током последње две године 

постављамо вам следеће питање: 

- Да ли је неопходно да вам доставимо узорке и за артикле у партији 193 и 194 

где се од укупног броја тражених узорака чак 90% ставки у тендерској 

документацији тражи само по 1 ком на годишњем нивоу, а при томе су у питању 

скупи реагенси (око 80.000,00 дин. за партије чија процењена вредност износи 

око 400.000,00 динара), што нас још додатно исцрпљује јер се на тај начин 

фаворизује учесник који то не мора да ради јер  је у току прошле године већ 

испоручивао дату робу по претходном тендеру. 

Подсећамо вас да смо пре 4 године вашој установи такође испоручивали ове реагенсе. 

Као и да их већ испоручујемо у 20-ак сл.Транф у Србији рачунајући и највеће као што 

су Инст. За транс.Србије, Завод за транс. Нови Сад и Клинички центар Србије. Такође 

неке од тражених узорака, поред тога што су јако скупи се и ретко користе, а њихов 

период увоза траје од 4-6 недеља јер се раде само по поруџбини. Тако да их је тешко 

набавити до периода отварања тендера. 

Сматрамо да је овај захтев у директној супротности са чл.77 Закона о јавним набавкама 

где децидирано стоји да је „Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа 

којима се доказује испуњеност услова, води рачуна о трошковима прибављања тих 

доказа, односно да трошкови прибављања доказа не буду несразмерни процењеној 

вредности јавне набавке“. Стога вас најљубазније молимо да указани недостатак 

исправите а уместо узорака можемо вам доставити сертификате анализа, Batch release 

Certificate као и реф.листу установа које их користе. Молим вас да отклоните сваку 

сумњу  у исправност поступка чиме бисте нам омогућили равноправно учешће и 

онемогућили фаворизацију било ког учесника. 

 

Одговор:  

 

Управо да би омогућили равноправно учешће већег броја понуђача и онемогућили 

фаворизацију било ког учесника, ове године смо у односу на тендере претходних 

година раздвојили тендерски захтев за реагенсе за крвне групе у две партије (за АВО 

крвне групе и друге ређе крвне групе). Због тога очекујемо да ће већи број понуђача  



 

дати реалне понуде тј.у складу са нашим захтевом да достава реагенаса буде извршена 

до 7 дана по наруџби, тј. очекујемо од понуђача да већ има тражене реагенсе на лагеру.  

 

У конкурсној документацији тражени рок за испоруку за партије 193 и 194 је до 7 дана 

од дана поруџбине овлашћеног лица Наручиоца, што није у сагласности са вашом 

изјавом да би испорука за неке реагенсе могла да траје и дуже од траженог рока 

(период увоза траје од 4-6 недеља јер се раде само по поруџбини, према вашим 

наводима). 

 

Наручилац неће мењати додатне услове везане за доставу узорака. 

  

 

 

 

 

                                                                            Комисија за јавну набавку бр.28/2014 

  


