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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Набавка добара-набавка реагенаса за коагулацију и тестирање крви за период од годину дана у oтвореном 
поступку јавне набавке број јавне набавке 2/19 

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет страници Здравственог 
центра Зајечар 

 
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на 
захтеве за  додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 

Питање 1: 
 
На основу члана 63. става 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике 

Србије број 124/12) као заинтересовано лице у поступку јавне набавке - Реагенаса за коагулацију и тестирање 

крви за период од годину дана, ЈН број 2/19, молимо за додатно појашњење конкурсне документације: 

У напомени за партију број 5 - ПОТРОшН1 МАТЕРИЈАЛ ЗА СЛ ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ, Сте написали: „ 

Потребноје добављач, у време трајања тендерског уговора, достави на коришћење комплетну опрему за рад на 

гел картицама", на основу досадашњег искуства и начина рада Ваше Службе за трансфузију крви знамо да 

тестирања у гелу радите како на мануелној тако и на аутоматској опреми за рад на гел картицама. Молимо Вас 

да нам појасните да ли према Вашем захтеву потенцијални понудач треба да достави на коришћење опрему 

како за мануелни тако и за аутоматски рад на гел картицама? 

 

Одговор 1: 

Конкурсном документацијом, односно, техничком спецификацијом тражених добара и обрасцем структуре цене 

, на  стр. 7 и 37. Наручилац је у оквиру партије 5, предвидео напомену : „Потребно је добављач, у време 

трајања тендерског уговора, достави на коришћење комплетну опрему за рад на гел картицама. Понуђене 

гел картице треба да поседују најмање шест колона.“ 

Понуђач може понудити или ручну или аутоматску опрему за рад на гел картицама зато што Правилник о 
квалитету  у области трансфузијске медицине ( "Службени гласник РС", број 6 од 1. фебруара 2019.), члан 17. , 
не обавезује болничке банке крви да имају аутоматски систем за одређивање крвних група, те ће бити 
прихватљиве понуде понуђача који понуде било који вид опреме. 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


