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Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015, 68/2015  у даљем   тексту:   ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења 
у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио. 
 
Питање 1. Везано за ЈН 09/2018 молимо Вас да дефинишете следеће партије:  
 
-       Партија 47: за колико екстракција се тражи кит, 50 или 250? Дефинисати величину 
паковања 
-        Партија 48: Дефинисати величину паковања 
-     Партија 49: шта подразумевате под кит за PCR, да ли се мисли на master mix? 
Дефинисати захтев и величину паковања пошто је немогуће понудити  адекватан 
реагенс према овако опширном захтеву 
-      Партија 50: шта подразумевате под кит за real time RT PCR, да ли се мисли на 
реверзну транскрипцију и PCR у једном кораку? Дефинисати захтев и величину 
паковања пошто је немогуће понудити адекватан реагенс према овако опширном 
захтеву 
-        Партија 51: шта подразумевате под кит за Real time PCR, да ли се мисли на master 
mix? Дефинисати захтев и величину паковања пошто је немогуће понудити  адекватан 
реагенс према овако опширном захтеву 
-        Партија 52: дефинисати величину траженог паковања 
-        Партија 53: дефинисати величину траженог паковања 
-        Партија 54: дефинисати величину траженог паковања 
-        Партија 55: дефинисати величину траженог паковања 
-        Партија 58: дефинисати величину траженог паковања 
 
Одговор 1. Наручилац даје следеће одговоре: 
-        Партија 47: у документацији је наведено да се тражи кит за 250 реакција; 
-       Партија 48: у документацији је наведено да се тражи кит за 100 реакција од по 50 
µl; 
-        Партија 49: мисли се на master mix, величина паковања пише у документацији 
(Кит за 100 реакција од по 50 µl) захтев је врло уско дефинисан јер је дато тачно на који 
кит се мисли, а може еквивалентан; 
-    Партија 50: мисли се на one step reverse transcription-polymerase chain reaction, 
величина паковања пише у документацији (Кит за 200 реакција од по 50 µl) захтев је 
врло уско дефинисан јер је дато тачно на који кит се мисли, а може еквивалентан 



 

-        Партија 51: мисли се на master mix, величина паковања пише у документацији 
(Кит за 200 реакција од по 50 µl) захтев је врло уско дефинисан јер је дато тачно на који 
кит се мисли, а може еквивалентан; 
-           Партија 52: у документацији је наведено да се тражи кит за 8х50 реакција; 
-           Партија 53: у документацији је наведено да се тражи кит за 50 појединачних 
екстракција; 
-           Партија 54: у документацији је наведено да се тражи кит за 100 реакција; 
-           Партија 55: тражи се кит за 250 реакција од по 50µl; 
-           Партија 58: у документацији је наведено да се тражи кит за 50 реакција. 
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