Факултет медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
ул. Светозара Марковића бр. 69
Крагујевац
Број одлуке: 03-4284
Датум: 17.04.2014. године
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке у отвореном
поступку „Лабораторијски материјал за јуниор пројекте“
Поводом вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за партију 5 дајемо вам
следеће појашњење:
Питање 1. Да ли је прихватљиво понудити криотубе запремине 2 ml за партију бр. 5?
Одговор: Понуђене криотубе запремине 2 ml су прихватљиве односно одговарајуће.
Питање 2. Да ли је неопходно приложити дозволу за промет медицинским средствима за
партију 5, будући да се криотубе не сматрају медицинским средством?
Одговор: Само за артикле из партија које се сматрају медицинским средствима је
потребно приложити дозволу за промет медицинским средствима.
Питање 3. Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача при Агенцији за
привредне регистре, да ли је у обавези да достави доказе од тачке 1. до тачке 4.
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. закона или
доставља само изјаву да је регистрован у Регистру понуђача са навођењем свог матичног
броја ради?
Одговор: Довољно је доставити изјаву да сте регистровани у Регистру понуђача, матични
број и пун назив предузећа.
Питање 4. Како је оригинално паковање производјача 25 колона, молимо Вас да у партији
8 конкурсне документације (LD columns for MACS Separator) за ЈН 02-2014 измените
количину или на 25 ком или на 50 ком како би се одржала стерилност паковања при
испоруци
Одговор: Како би се одржала стерилност паковања, променили смо количину за партију
8. са 30 комада на 25 комада. Измењену конкурсну документацију за јавну набавку у
отвореном поступку „Лабораторијски материјал за јуниор пројекте“ можете преузети са
нашег сајта или са Портала јавних набавки.

Питање 5. Која количина антитела је предвиђена за партије 28, 29, 30, 32, 87 и 88?
Одговор: За партије 28, 29, 30 и 32. предвиђене количине су од 0.1-05mg ( > 100 тестова).
За партију 87. 1 кит запремине 60ml
За партију 88. 1 кит следеће запремине:
-Clear StayGreen/AP Substrate Buffer 1x30ml
-Concentrated StayGreen/AP Chromogen 1x1ml
-Empty Mixing Dropping Bottle 1 unit
Питање 6. За коју намену су предвиђена антитела из партија 42, 43, 44 и 45?
Одговор: Антитела из партија 42, 43, 44 и 45. су намењена за фенотипизацију
мононуклеарних ћелија.
Питање 7. Партија 97: Тражен је DMSO – које концентрације? Да ли мора бити cell culture
grade? Да ли је дозвољено понудити медијум за криопрезервацију ћелија?
Одговор: Концентрација мора бити > 95,5% . Не мора бити cell culture grade. Дозвољено
је понудити медијум за криопрезервацију ћелија.
Питање 8. Партија 103: Прајмер – која је скала синтезе?
Одговор: Најнижа скала синтезе.

