
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/1738 
Датум: 22.05.2015. године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012”) Комисија за ЈН 12/2015 Лабораторијски потрошни материјал: 

 

Питања заинтересованог лица 

За јавну набавку  Лабораторијски потрошни материјал,број ЈНМВ 12/2015  

1) 

 

2) 

 



Број:03/1738-2 
Датум: 25.05.2015 године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 
Комисија за ЈН 12/2015 Лабораторијски потрошни материјал: 

Одговор заинтересованом лицу 

За јавну набавку  Лабораторијски потрошни материјал,број ЈН 12/2015  

 

1)         Прихватамо сугестију и вршимо измену техничких карактеристика ставки 2 и 5    

            партија 8 на следећи начин: 

 Прихватамо да се за ставку 2 понуди и микротуба са гелом и clot activator 
запремине 800 µL. 

 Прихватамо да се за ставку 5 понуди и вакум епрувета гел clot activator запремине 
5мл. 

 

2)         Прихватамо сугестију и вршимо измену техничких карактеристика ставки 3 и 7    

            партија 8 на следећи начин: 

 За ставку 3 – вакум епрувета за седиментацију за директно очитавање након 60 
минута (са одговарајућих сталака). 
 

 За ставку 7 – вакум епрувета за коагулацију са дуплим зидом.  
 

 
 Приликом сачињавања конкурсне документације, наручилац је првенствено 

полазио од својих потреба. Тражене ставке су објективна потреба наручиоца те 
се исте не могу прилагођавати пословним интересима потенцијалних понуђача. 
Како игле, холдери и епрувете чине комплет за узимање крви, наручилац их не 
може раздвојити у посебне партије. Наручилац остаје при свом захтеву за 
наведеним количинама. 
Такође се врши измена описа ставки 11 и 12 на следећи начин: 
- Из описа ставке 11 брише се наведена дужина 1 ½ и димензије 0,8мм х 

38мм, те сада гласи: игле са индикатором протока 21G. 
- У опис ставке 12 додају се речи „са механизмом“ и сада гласи : холдер са 

механизмом за одбацивање игле. 

                  Уједно се врши измена напомене за партију 8 и сада гласи: 

- Епрувете, игле и холдери морају бити од истог произвођача због 
компатибилности. 



- Доставити по 10ком. узорака за ставке 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 и 1ком. 
узорка понуђеног добра за ставку 12. Узорци ће бити испитани непосредно у 
пракси.  

- Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци у обавези је да 
обезбеди на коришћење без надокнаде 15 сталака за седиментацију 
одговарајућих за понуђене епрувете за седиментацију. 

 

 

 

                                                                                                              Комисија за ЈН 12/2015 

 


