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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 3-18/2018-4A 

Датум: 20.07.2018. године 

 

 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у поступку јавне набавке број 3-18/2018-2 

 

 

Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку број 3-18/2018-2 (Образована Решењем број 3-

18/2018-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем 

понуде. 

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку број 3-18/2018-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо одговор. 

 

 

Питање 1: 

Да ли је колона из партије 2 везана за партију 1 „Reagent kit for HPLC analysis of 

Coenzyme Q10 (ubiquinone) in plasma/serum/whole blood“, тј. да ли је то  "HPLC 

column for analysis of Coenzyme Q10 (ubiquinone) in plasma/serum/whole blood"? 

 

Одговор 1: 

Колона служи за одређивање коензима Q10 (ubihinona) у биолошком материјалу (серум, 

плазма и пуна крв). Колона би требала да буде од истог произвођача као и тест за одређивање 

коензима Q10, који је поручен у партији 1 (Kit for HPLC analysis of Coenzyme Q10 (ubiquinone) 

in plasma/serum/whole blood) 

 

Питање 2: 

Уколико су ставке 1 и 2 намењене за испитивање хуманог материјала, сматрамо да је 

неопходан услов и решење о регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства за 

партије 1 и 2 и да је неопходно да понуђач има дозволу за промет медицинским средствима.  

 

Одговор 2: 

Наручилац мења конкурсну документацију и као неопходан услов захтева и Решење о 

регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства за партије 1 и 2, као и то да 

понуђач има дозволу за промет медицинским средствима. 

Неопходно је да уз понуђачи уз понуду доставе и наведено решење и дозволу. 

 

Питање 3: 

У циљу састављања што боље понуде, молим вас да нам пошаљете више карактеристика 

(димензије, састав…) за партију 2, јавне набавке број 3-18/2018-2. 
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Одговор 3: 

Поштовани, надамо се да су одговори на питање број 1, додатно појаснили предмет јавне 

набавке када је у питању партија 2. Уколико су потребна додатна објашњења молимо вас да 

нам упутите захтев за додатна појашњења. 

 

 

Комисија зајавну набавку 3-18/2018-2 

 

 

 

Објавити: 

- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и  

- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs. 

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/

