
 
 

                           

 
 
Предмет: Појашњења - одговори на питања у поступку ЈН бр.06/2018 
 
 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке бр. 06/2018, за 
потребе Института за медицинска истраживања а за коју су, дана 19.11.2018. године, 
позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу је, дана 28..11.2018. године, 
електронском поштом заинтересовано лице доставило питања у коме је садржано 
следеће: 
 
 „ Povodom konkursne dokumentacije za JN Br.  

      06/18, imamo molbu za  
      pojašnjenja koje se odnose na Partiju  br. 1:  
  
Pozicija 1 - Epruvete ø30*115, 50ml, PP, sa navojnim zavrtačem, konusna, samostojeća (sa 
stopom), graduisana, sterilna, pojedinačno pakovane 
Da li je prihvatljivo ponuditi sterilne epruvete koje nisu pojedinačno pakovane? 
  
Pozicija 7 - Flaskovi za ćelijske kulture 75cm2, sa ventilom, sterilni 
Koji tip ćelijske kulture je u pitanju adherentni ili suspenzioni? 
  
Pozicija 8 - Ploče za ćelijske kulture, 6-well, sa poklopcem, sterilne, pojedinačno pakovane 
Koji tip ćelijske kulture je u pitanju adherentni ili suspenzioni? 
  
Pozicija 9 - Ploče za ćelijske kulture, 24-well, sa poklopcem, sterilne, pojedinačno pakovane 
Koji tip ćelijske kulture je u pitanju adherentni ili suspenzioni? 
  
Pozicija 10 - Ploče za ćelijske kulture, 96-well, sa poklopcem, sterilne, pojedinačno pakovane 
Koji tip ćelijske kulture je u pitanju adherentni ili suspenzioni? 
  
Pozicija 11- Petri posude za kulturu tkiva Ø 60 mm, sterilne 
Koji tip ćelijske kulture je u pitanju adherentni ili suspenzioni? “ 
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 У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   

Указујемо заинтересованом лицу да је на основу члана 63. Закона о јавним 
набавкама пропустио законске рокове за  додатним  информацијама или 
појашњењима у вези са припремањем понуде, а што је наведено и на страни 17. 
Конкурсне документације. 

ЗЈН 
Члан 63. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.* 
 

У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од 
дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.* 
 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
  

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас, 
 

  
 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


