
Дом здравља ,,Врачар'' 

Бојанска бр. 16 

Број:02/560/5 

Датум: 27.03.2018 године 

 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

 

Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН 5-2018 са Захтевом за додатним 

информацијама или појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку 5-2018 

–  Лабораторијски материјал    ( Документ заведен код Наручиоца 26.03.2018  године под 

бројем 02/II/1034) 

 

 

Обраћамо Вам се са молбом за изузимање ставке , тест за окултно крварење , из партије бр. 

6. Тест траке, у засебну партију, узимајући у обзир различитост природе овог теста од Тест 

трака за урин, као и постојање великог броја носиоца уписа у Регистар медицинских 

средстава за ову врсту тестова , којима би се омогућило учествовање на тендеру , што би 

допринело већој конкурентности понуда, што је у складу са законском обавезом наручиоца 

по Закону о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), члан 10, 

да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију. 

 

У складу са чланом 63 став 3 даје се  

 

Одговор 

 

Поштовани, 

 

        Узимајући у обзир чињенице које сте навели у Вашем захтеву за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације везано за ЈН 5-2018 – 

Лабораторијски материјал дајемо следећи одговор: 

 

      Приликом испитивања тржишта које је претходило покретању поступка ЈН 5-2018 – 

Лабораторијски материјал дошли смо до сазнања да за Партију 6- Тест траке постоји 

довољна конкуренција на тржишту  и да нема потребе раздвајати у посебне партије 

истоврсна добра ( брзе тестове) .Оба теста спадају у квалитативну методу одређивања.  

      Комисија за ЈН 5-2018  остаје при одлуци да партија 6- Тест траке остаје иста , а у 

складу са условима из конкурсне документације за ЈН 5-2018. 

      Понуђачи могу сходно Закону о јавним набавкама да испуне наведене услове из 

конкурсне документације наручиоца и подношењем понуде са подизвођачем или 

подношењем заједничке понуде. 

   

Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 

 

Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 

сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 5-2018- Лабораторијски 

материјал. 

 

Комисија за  јавну набавку ЈН 5-2018 


