
 

 

 

 

 
Дел. бр.: 10/1267-3 

Датум: 24.10.2014. 

 

 

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 обраћамо вам се поводом ваше спецификације партија 193 и 194 додатног 

услова (страна 58, 59 и 60). У тим партијама приликом дефинисања техничке 

спецификације само за позиције 3 и 4 у оквиру партије 193 сте дефинисали величину 

паковања а да то нисте учинили и за остале позиције што указује на фаворизацију 

једног од понуђача који једини има паковања у тим запреминама. 

Исти случај се поновио и за партију 194 где сте само за поједине ставке дефинисали 

величину паковања а за неке не. Конкретно за ставке: 

3.AntiC3d 

12.Anti Fya 

13.Anti Fyb 

Ове ставке у овим запреминским паковањима има само један понуђач у Србији. С тога 

питамо да ли ће бити прихватљива понуда у којој се нуде и производи који имају 

другачију запремину паковања? 

Додатно вас молимо да се захтев за достављање узорака изузме из тендерске 

документације а да се уместо њега као доказ доставе сертификати анализа јер у 

супротном трошкови спремања тендера би били превисоки око 25% укупне вредности 

јавне набавке што је неприхватљиво високо. А управо то регулише 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“. 

Напомињемо да смо дистрибутери реномираног Енглеског произвођача серума и да 

дистрибуирамо серуме у 15-ак трансф. у Србији укључујући и највеће Клинички 

центар Србије, Институт за трансф.крви Србије, Завод за трансф.крви Војводине и да 

квалитет ни у ком случају не може бити споран. 

Молим ва да нам изађете у сусрет и тиме отклоните сваку сумњу у исправност 

поступка тиме бисмо могли равноправно да учествујемо а тиме би онемогућили 

фаворизацију било ког учесника и на тај начин добили производ врхунског квалитета 

по најнижој цени. 

У циљу достављања наше понуде за учешће на јавној набавци, молимо да нам 

доставите додатно објашњење. 

 

 



 

Одговор:  

Током прављења пописа потребних ставки реагенаса за тендер никако нам није била 

намера да фаворизујемо било ког учесника понуђача, механички су преписана 

запреминска паковања која су у употреби код нас на Одељењу. 

 

Потврђујемо да су прихватљиве и понуде које за дате реагенсе (Anti Fyª, Anti Fb, Anti 

C3d) имају друга запреминска паковања. 

 

Захтев за узорцима реагенаса није новина, годинама уназад се појављује као захтев на 

тендеру за реагенсе за крвне групе Одељења за трансфузију нашег института. Молим 

Вас да узмете у обзир да смо терцијарна установа која лечи највулнерабилнију 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 

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

реагенс није проверен. 

 

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

неопходну проверу квалитета реагенаса према нашој процедури добре лабораторијске 

праксе и соп-овима. 

 

 

 

 

 

                                                                            Комисија за јавну набавку бр.28/2014 

  


