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Број: 5/20/1-1700 
Дана: 12.06.2020.  
 
(одговор 2) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – хемикалије, број јавне набавке 45-2020-О-02, 
Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен 
на Порталу јавних набавки дана 29.05.2020. године, заинтересовано лице је, путем електронске 
поште, доставило дана 10.06.2020. године захтев за додатно појашњење без броја, код 
Наручиоца заведено под бројем 3191/20. 

 
Питање   

 
 

 
Одговори Наручиоца 

 
1. Указујемо заинтересованом лицу да су добра у партијама 1, 9 и 19 хемикалије а не 

медицинска средства, те да није тачан навод  заинтересованог лица: „од понуђених 
реагенаса зависи тачност и прецизност постављања патохистолошке дијагнозе“. 

Наручилац је у конкурсној документацији јасно и прецизно навео: „Од квалитета 
Алкохола 96%, Ксилола и Алкохола апсолутног 99,8%, зависи тачност и  прецизност 
постављања патохистолошке дијагнозе. Наведене хемикалије користе се за припремање 
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препарата за успостављање патохистолошке дијагнозе (у процесу фиксације ткива и 
процесу фарбања препарата), и од њиховог квалитета зависи да ли ће ткиво бити 
одговарајуће обрађено. Услед недовољне фиксације ткива, ткиво остаје нефиксирано, и 
самим тим је квалитет коначног препарата незадовољавајући за постављање дијагнозе.“ 

Значи,  хемикалије из партија 1, 9 и 19 служе за техничку обраду препарата, а  од 
квалитета поменутих хемикалија зависи да ли ће ткиво бити одговарајуће обрађено.  За 
успостављање патохистолошке дијагнозе на обрађеном и припремљеном препарату, 
примењују се реагенси.  

 
2. Наручилац је до сада набављао ксилол степена чистоће - pro analysi, произведен од 

различитих произвођача, који је увек испоручиван у стакленој амбалажи.  

Такође, при испитивању тржишта у смислу члана 64.ЗЈН, добијене су информације за 
ксилол степена чистоће - pro analysi, искључиво у стакленој амбалажи.  

 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 45-2020-О-02 
 
 
 


