
ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 

7/2019 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал 

 

 Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊА: 

 

Партија 2 - Медицински потрошни материјал II  

 

Молимо вас да ставке под редним бр. 22 и 23 у Партији 2 спојите у једну ставку, јер се 

ради о истородним трачицама за мерење шећера у крви и омогућите да Вам понудимо 

тест траке за мерење шећера у крви уз донацију одговарајућег броја апарата гратис који 

су потребни вашој установи. 

Молимо вас да на основу вашег искуства одредите број апарата који би гратис 

донирали вашој установи, односно на колико тест трака је потребно да донирамо гратис 

апарат? 

 

Партија 14 - Рукавице 

 

Молимо вас да из описа рукавица у ставци 1 избаците боју lavander bluе како не би 

ограничавали конкуренцију и основно начело Закона о јавним набавкама, начело 

једнакости и конкуренције свих понуђача у поступку. 

 

 

 У вези са овим питањима, наручилац даје следеће ОДГОВОРЕ: 

 

Партија 2 - Медицински потрошни материјал II  

 

У вези са ставкама под р. бр. 22 и 23, Наручилац остаје при одлуци да тест траке за 

мерење глукозе у крви буду подељене у две ставке, с обзиром на то да Наручилац већ 

поседује апарате за мерење шећера у крви (GlucoSure AutoСode и AccuChekActiv) за које 

је неопходно набавити трачице које су компатибилне са истим, односно које су једине 

намењене за ту врсту апарата пошто једино на тај начин са сигурношћу истраживачи 

запослени код наручиоца могу да очекују поздане резултате везане за експериментални 

део својих научноистраживачких задатака.  

Што се тиче молбе потенцијалног понуђача за донирање гратис апарата за мерење 

шећера у крви, наручилац обавештава да донација није предмет конкретног поступка 

јавне набавке добара, као и да се евентуални предлози за донацију или пословну 

сарадњу, могу остварити мимо поступака јавних набавки, заказвањем презентације или 

слањем понуде својих производа на и-мејл адресу наручиоца ibiss@ibiss.bg.ac.rs. 

 

Партија 14 - Рукавице 

 

У вези за захтевом потенцијалног понуђача да се из ставке бр. 1 избаци карактеристика 

која се односи на боју рукавица - lavander bluе, Наручилац усваја предлог и обавештава 

све потенцијалне понуђаче да карактеристика у виду боје (за ставке под р. бр. 1, 8, 9 и 

10) неће бити од утицаја на прихватљивост понуде. 


