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ОБАВЕШТЕЊЕ  БРОЈ  1 
           

            Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за подношење понуда, приспело 
следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну 

набавку добара –Лабораторијски опрема, обликовану по партијама, број ЈН 05/2020: 
 

Питање бр. 1: 
Da li je za partiju 2-Sistem za detekciju i brojanje ćelija, a za stavku 4-Automated cell counter 
prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike: dimenzije 16 x 18 x 28 cm, opseg i veličina 
ćelija koje se broje 5 x 104-1 x 107 cells/m L i 3-60 pm, S obzirom da na tržištu ne postoji veliki broj 
uređaja koji imaju tražene dimenzije 27x20x20cm, opseg i veličinu ćelija koje se broje 1x104-1x107 
ćelija/ml i 5- 60pm, a u cilju povećanja konkurentnosti. 
 
Одговор: 

1. за димензије апарата:  Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће 
дозвољена одступања од ± 5cm,  дати у I Измени конкурсне документације. 
 

2. - за опсег величине ћелија: Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица , те ће 
наведени опсег проширити на 3-60um и у том делу изменити конкурсну 
документацију.  
 

3. - за опсег броја ћелија по милилитру које апарат може да детектује:  нисмо у 
могућности да прихватимо  5x104-1x107 ćelija/ml, пошто се тако пет пута смањује 
сензитивност бројања у односу на тражену. Експерименти који се врше на Институту 
за медицинска истраживања подразумевају бројање хуманих мезенхималних 
стромалних ћелија изолованих из различитих ткива.  Како је принос ових ћелија је јако 
мали, а најчешће у опсегу 3-4x104 ćelija/ml, то је испод предложеног прага детекције. 

 Имајући у виду наведено, за опсег броја ћелија по милилитру које апарат може да 
детектује Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације. 

 
  

 Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 
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