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Свим заинтересованим лицимa 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованог лица 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), 

за јавну набавку добара број 1.1.3/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје 

одговорe на постављенa питања од стране заинтересованог лица. 

 

Питање: 

Поред осталих картица за идентификацију микроорганизама, у Партији 6, тачка 2, 

Наручилац је тражио и 200 комада картица за идентификацију грам негативних 

микроорганизама са пратећим хемикалијам и регенсима који одговарају „ВИТЕК® 2“ 

Биомериеуџ уређају, али је приликом израде текста конкурсне документације грешком иза 

речи "200 комада" уместо да стави у загради 10 x 20 картица ставио је 30 x20 картица. 

Имајући у виду да се ради о очитој грешци у писању бројева, број 30 у загради може бити 

занемарљив, тим пре што су на страни 66 и 67 у "обрасцу структуре цене са упутством како 

да се попуни"  ове количине тачно наведене, укључујући и количине групних паковања која 

су навадена у загради и где стоји 10 x 20 картица. Ово практично значи да је Наручилац 

тражи онако како је и написано у Партији 6, тачка 2, укупно 200 картица (комада) за 

идентификацију грам негативних микроорганизама са пратећим хемикалијама и реагенсима 

који одговарају уређају Витек 2 „ВИТЕК® 2“ Биомериеуџ. Количине које је Наруцилац 

навео у загради су заправо, ближа оријентациона појашњења о карактеристикама групних 

паковања картица, која сама по себи нису од пресудног значаја за избор понуђача и 

одређивање крајних количина. Свакако ће бити прихвацена и понуда картица које буду 

имале и другацији формат групних паковања? 

   Одговор: 

   Биће прихваћена и понуда картица које буду имале и другачији формат групних паковања. 

   Тражена количина за Партију 6 Ставка 2- 200 комада. 
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