
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/2493 
Датум: 11.07.2017. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 14-1.1.3/2017 “Лабораторијски потрошни 
материјал”: 

Питање заинтересованог лица: 

Poštovani, 

Dodatno objašnjenje konkursne dokumentaciju i izmenu iste za javnu nabavku br. 14-1.1.3/2017 

Partija 15 – Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator BT 3500 proizvođača 
Biotehnika Instruments S.p.A. 

U skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN blagovremeno ukazujemo naručiocu na uočene nedostatke i 
nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji. 

Zamolili bismo vas da iz Partije 15 izdvojite u zasebnu partiju potrošni materijal za aparat od 
reagenasa i na taj način obezbediti konkurenciju u postupku prikupljanja ponuda za Partiju 15. 
Biohemijski analizator BT3500 je otvoren sistem i na njemu se mogu nesmetano aplikovati 
reagensi različitih proizvođača, te je zbog toga neophodno potrošni materijal za aparat odvojiti u 
zasebnu partiju, jer njega može da ponudi samo proizvođač aparata. 

Pored toga, naručilac je predvideo nabavku za „Laboratorijski potrošni materijal“. Na osnovu 
toga nije u logičkoj vezi sa predmetom nabavke zahtev 2. ispod tabele, ukoliko je naručiocu 
potrebno servisiranje aparata, on to mora učiniti u nekom sledećem zasebnom postupku javne 
nabavke, u kome je predmet servisiranje aparata, u ovom postuku je predviđena nabavka 
reagenasa. Zamolili bismo vas da zahteva 2. izostavite za Partiju 15. 

Zahtev pod tačkom 1. u Partiji 15 je takođe diskriminatorski, jer zahtevanu potvrdu može 
dostaviti samo generalni zastupnik opreme. Ukoliko je naručiocu zbog sigurnosti i sumnje u 
kvalitet ponuđenih reagenasa potreban neki dokaz, on može predvideti da se dostavi izjava 
proizvođača reagenasa da se reagensi koje oni proizvode mogu koristiti na aparatu i daju validne 
rezultate, referentna lista, aplikacije za ponuđene reagense, ovi dokumenti mogu potvrditi 
validnost ponuđenih reagensa u postupku stručne ocene ponude. Naručilac je predvideo i menicu 
za dobro izvršenje posla i ugovorne odredbe koje bi ga zaštitile ukoliko bi prilikom realizacije 
ugovora došlo do nekih propusta. Zamolili bismo vas da zahev 1 preformulišete. 

Naručiocu je u interesu da nabavi dobra u skladu sa svojim objektivnim potrebama, ali u duhu 
ZJN. Aparat u partiji 15 je „otvoren sistem“ i neopravdano je u ovoj partiji, za biohemijski 
analizator, predvideti zahtev 1. i 2. i objediniti potrošni materijal i reagense. 

Unapred se zahvaljujemo. 

  



 
 
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/2493-2 
Датум: 12.07.2017. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 14-1.1.3/2017 “Лабораторијски потрошни 
материјал”: 

Одговор заинтересованом лицу: 

Комисија остаје при ставу да се не мења техничка спецификација, односно захтевани 
услови из конкурсне документације за партију 15. 

 
 
 
 

 

 

                                                                                        Комисија за ЈН 14-1.1.3/2017 


