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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

добара  – Хемикалије и реагенси за потребе Дирекције за националне референтне 
лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.6/15, у вези техничке спецификације, и то:  
 

 

Питање 1:  

 

 

У партији бр. 3, која врста микотоксина је у питању? 
   

Одговор 1:  
 
У питању је афлатоксин М1. 
 
 
 
Питање 2: 
 

„У тендерској документацији тражите да сва понуђена добра морају имати важеће Решење 

за стављање медицинских средстава у промет издато од стране АЛИМС- а. С обзиром да 

Ваша лабораторија не врши клиничка испитивања на хуманим узорцима, молимо Вас да нам 

одговорите да ли је прихватљиво понудити хемикалије и подлоге без Решења за стављање у 

промет?“ 

 
 
Одговор 2: 
 
 
Имајући у виду да Закон о лековима и медицинским средствима уређује област и хуманих и 

ветеринарских медицинских средстава, прихватљив је документ АЛИМС којим се доказује да 

се ради о медицинском средству, инвитро медицинском средству или да се ради о 

средствима за која се не издаје таква врста регистрације. 

 



  

Питање 3: 
 
У техничкој спецификацији, за партију бр. 3 није наведено који конкретно китови за 
микотоксине се траже. 
 
« Elisa Helica  kitovi  za Mycotoxine, osetljivost 0-100 ppt, senzitivnost 2 ppt » 
 
 
Одговор 3: 
 
Тражени су китови за детекцију микотоксина афлатоксин М1. 
 
 
Питање 4: 
 

„Како је на страни 4 конкурсне документације наведено да јавна набавка није обликована по 

партијама, молимо Вас за потврду да потенцијални понуђач не мора понудити све, већ једну 

или неколико ставки од укупно 86 колико је наведено у табели Хемикалије и реагенси?“ 

 
 
Одговор 4:  
 
Потребно је понудити све ставке у оквиру једне партије. 
 
 
Питање 5: 
 

 У оквиру предметне спецификације, молимо Вас за појашњење: 

-     који пептон (Pepton 1, Pepton 2, Pepton 3  или Pepton 4) треба понудити за ставку 
бр. 45. Pepton bakteriološki (500 g) 

Одговор 5:  

Потребно је понудити пептон за општу бактериолошку намену. 

 

Питање 6:  

-     како постоји више подлога за детекцију индола, молимо Вас за тачну 
спецификацију ставке 66. -Podloga za indol 

 

Одговор 6:  

Потребно је понудити подлогу са високим нивоом триптофана која се користи за доказивање 
индола. 

 



  

Питање 7: 

-     како постоји више подлога за одређивање гљивица, молимо Вас за тачну 
спецификацију ставке 67. - Podloga za gljivice“ 

 
Одговор 7: 
 
Потребно је понудити 1x sabouro- декстрозни агар. и 1x sabouro- малтозни агар -500 г. 
 

 

Питање 8: 

 
Поводом захтева на стани 11 тендерке документације: 

“Сва понуђена добра морају имати важећe Решење за стављање медицинских средстава у 
промет издато од Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије. Понуђач 
jе дужан да уз понуду достави копију одговарајућег Решења за добра која нуди.”  

Да ли је прихватљиво доставити Мишљење АЛИМС-а за оне хемикалије и рагенсе који нису 
медицинска средства јер већина истих са списка то нису и не могуће је доставити тражено 
Решење? Питање се односи на партије 1 и 3. 
 
 
Одговор 8: 

 
Имајући у виду да Закон о лековима и медицинским средствима уређује област и хуманих и 

ветеринарских медицинских средстава, прихватљив је документ АЛИМС којим се доказује да 

се ради о медицинском срeдству, инвитро медицинском средству или да се ради о 

средствима за која се не издаје таква врста регистрације. 

 
 

Питање 9: 

 
Питање везано за партију 1, ставка 2: Да ли је прихватљиво понудити Agarozu za gel 
elekrtoforezu i blotting исте намене као Top Vision само од другог произвођача? 

 
Одговор 9: 

 
Прихватљиво је. 

 

Питање 10: 

Питање везано за партију 1, ставка 12: Да ли је прихватљиво понудити исти индикатор у 
праху уместо у раствору? Предност индикатора у праху је што има дужи рок трајања. 

 



  

Одговор 10: 
 

Прихватљиво је понудити индикатор у праху. 

 

Питање 11: 

 
Питање везано за партију 1, ставка 81: Да ли је прихватљиво понудити pufer pH5, у волумену 
од 500 мл ? 

 
 
Одговор 11: 

 
Прихватљиво је. 

 
 
 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


