
 

 

 

 

 
Дел. бр.: 10/1234-4 

Датум: 20.10.2014. 

 

 

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:  

 

Поштовани добили смо ваш одговор дел.бр.10/1234-2 од 17.10.2014.сматрамо да ваш 

одговор нема никакве везе са нашим питањем. 

 

Рок испоруке није ни био споран роба ће до потписивања уговора бити на лагеру. Али 

је споран ваш захтев (страна 18) да је неопходно доставити узорке за све производе 

који нису коришћени током последње две године. 

 

Само у партији 194 од 13 ставки чак 12 се тражи по 1 бочица. Што значи да вредност 

узорака достиже око 90% вредности саме партије. То је апсурдно и 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“. А 

истовремено прошлогодишњи испоручилац не мора да доставља узорке самим тим 

трошкови његове понуде су далеко јефтинији, то је фаворизација на коју смо 

указивали. 

 

Стога вам постављамо конкретно 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 комад на годишњем нивоу а при томе су у 

питању јако скупи реагенси (око 80.000,00 динара 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. 

 

Стога вас најљубазније молимо да указани недостатак исправите а уместо узорака 

можемо вам доставити сертификате анализа, Batch release Certificate као и референтну 

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. 

 



У циљу наше припреме за достављање понуде за учешће на јавној набавци, молимо да 

нам доставите додатно објашњење. 

 

 

Одговор:  

 

Захтев за узорцима како смо већ објаснили није новина, годинама уназад се појављује 

као захтев на тендеру за реагенсе за крвне групе Одељења за трансфузију нашег 

Института. Никада нисмо имали примедби од других понуђача осим Вас. 

 

Молим Вас да узмете у обзир да смо терцијарна установа која лечи највулнералбилнију 

и најзахтевнију популацију, децу од 0-18 година.Референтни смо за лечење многих 

педијатријских и хируршких обољења, те се код нас транспортују витално угрожени и 

повређени дечији пацијенти из целе Србије. Такође смо дежурна установа за Београд 

сваки други дан. Толика одговорност, тражи од нас и ригорозност и опрезност у сваком 

поступку набавке и свих мера и радњи које треба да омогуће адекватно, правовремено 

лечење и збрињавање болесне деце. Пропуста не може и не сме бити! 

 

Потребни су нам опипљиви докази за безбедност и поузданост реагенаса са којима 

треба да радимо, јер пропуст повлачи губитак младих живота. Како објаснити неком 

родитељу ако изгуби дете, да је постојао неки документ о реагенсу, али оригинал 

реагенс није провере. 

 

Молимо ас на коректност и одговорност према будућим покољењима, дужни смо им 

обезбедити сигурност. Контроле квалитета реагенаса које спроводимо су стандардни 

захтев и не смеју бити заобиђене ради нечије зараде. 

 

Такође, знајући цене реагенаса за ретке крвне групе тврдимо да укупна цена коштања 

тих реагенаса износи до 50.000,00 динара, а не 80.000,00 динара како ви наводите. 

 

Још једном напомињемо да не фаворизујемо нити једног понуђача, него радимо 

неопходну проверу квалитета реагенаса према нашој процедури добре лабораторијске 

праксе и соп-овима. 

 

Наручилац неће мењати додатне услове везане за доставу узорака. 

  

 

 

 

 

                                                                            Комисија за јавну набавку бр.28/2014 

  


