
 

 
Број: 1.1.4-19/89 

Дана: 29.11.2019. године 

 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавниим набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачинила је:   

 

ПРЕМЕТ: Одговор на питање понуђача 

 

Потенцијални понуђач је дана 27.11.2019. године, путем е-маила упутио комисији за 

јавну набавку број 1.1.4-19 Санитетски материјал, по позиву број 1.1.4-19/84, захтев 

за појашњење конкурсне документације. 

 

Молимо да нам у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатне 

информације и појашњееа у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале 

вредности – Санитетски материјал број ЈН 1.1.4-19 а за партију 48 – Вакум епрувете и 

микро епрувете за узорковање биолошког материјала: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Производи који се набављају у оквиру ставки 8, 9, 10 користе се за узорковање 

капиларне крви (тј. крви из прста), независно једни од других и осталих производа из 

партије. Обзиром да се користе одвојено и засебно те да нису део система-комплета, 

њихов произвођач нема утицај на квалитет рада и добијених резултата. Сходно томе, 

молимо Вас да омогућите да се за ставке 8, 9 и 10 понуде производи који нису од 

истог произвођача као остали понуђени производи за партију 48 и тиме уједно у 

складу са чланом 10 ЗЈН обезбедите већу конкуренцију међу понуђачима и створите 

прилику да добијете понуду са реално најнижом ценом? 

 

ОДГОВОР: 

 

Поштовани, хвала на указаној грешци. Грешка је исправљена у документу 2. 

Измене и допуне конкурсне документације за ЈНMВ 1.1.4-19 Санитетски материјал 

4.део од 29.11.2019 објављене на Портал јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs и 

Интернет страници Наручиоца www.plucna.co.rs. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

До сада је у вашој установи коришћена вакуум епрувета за седиментацију са 

очитавањем на 60 мин. Да ли је у опису ставке 1 дошло до техничк грешке те је за ову 

ставку потребно понудити вакуум епрувету за седиментацију са очитавањем на 60 

мин. 
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ОДГОВОР: 

 

У опису ставке 1. није дошло до техничке грешке и потребно је понудити производе 

као што стоји у опису ставке 1 : „Vakuum epruvete za sedimentaciju 1,6 ml, 9x120 (sa 

3,8 % Na –citrata), sa očitavanjem na 30 min“ 

                                                                                    

 

 

   Комисија за јавну набавку 


