
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/753/8 
Датум:29.05.2015 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН 14-2015 са Захтевом за додатним 
појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку 14-2015 –  Лабораторијски 
материјал    обликован по партијама ( Документ заведен код Наручиоца 29.05.2015 
године под бројем 02/II/1904) 
 
Поштовани, 
 
У партији 6 објединили сте хемикалије са тест тракама за урин и тест тракама за окултно 
крварење и на овај начин поступили у супротности са чл.3. ст. 1 тачка 35) и 12) 
ЗЈН.Хемикалије и тест траке за урин и тест траке за окултно крварење не представљају 
истоврсна добра и самим тим није могуће објединити их у оквиру једне партије.Поред тога 
што тест траке представљају брзе тестове за њих је потребно Решење Министарства 
здравља, док је за промет хемикалија потребна друга дозвола , односно Дозвола 
Министарства енергетике,развојаи заштите животне средине за обављање делатности 
промета нарочито опасних хемикалија. 
  Узимајућу све горе наведено у обзир, замолили бисмо наручиоца да тест траке за урин и 
тест траке за окултно крварење издвоји у засебну партију и усклади конкурсну 
документацијуса ЗЈН. 
  Даље, како би понуђачи доставили  одговарајуће и упоредиве понуде замолили бисмо Вас 
да нам појасните следеће: 

- коју концентрацију хумане крви треба да детектује тест? 
- да ли тест захтева претходну дијету пацијента? 
- Да ли је потребно нудити апарат за очитавање уринских трака? 
-  

 
У складу са чланом 63 став 3 дају се  
 
Одговори 
 
Поштовани, 
 
Одговор 1 
 
Обавештавамо Ва с да Комисија за ЈН 14-2015  остаје при одлуци да партија 6- Хемикалије 
са тест тракама за урин од 10 параметара и тест за окултно крварење остаје иста , а у 
складу са условима из конкурсне документације за ЈН 14-2015. 
Понуђачи могу сходно Закону о јавним набавкама да испуне наведене услове из конкурсне 
документације наручиоца и подношењем заједничке понуде. 
 
Одговор 2 
 
Најмању концентрацију хумане крви коју тест треба да детектује је 50 ng/ml. 



Одговор 3 
 
Тест не захтева претходну белу дијету пацијента 
 
Одговор 4 
 
Није потребно нудити апарат за очитавање уринских трака ,али је потребно да паковање 
садржи колор скалу ( компензациони пад) ради очитавања добијене боје која је у 
корелацији са траженим параметрима у урину.  
 
 
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 14-2015- Лабораторијски 
материјал  обликован по партијама  
 
Комисија за  јавну набавку ЈН 14-2015 




