Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/842/7
Датум:06.05.2016 године
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 14-2016 са Захтевом за додатним
информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 142016 – Лабораторијски материјал обликован по партијама ( Документ заведен код
Наручиоца 06.05.2016 године под бројем 02/II/1526)
Питање:
Поштовани,
Молимо Вас да нам у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатна
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. 14-2016 за набавку
лабораторијског материјала за партију 8- Вакум систем за затворено узорковање крви:
1. Ставка 3 дефинисана је као ,, Epruveta za sedimentaciju od 2-5 ml’’.Молимо Вас да
прецизирате да ли је потребно да се понуди епрувета за седиментацију која служи за
директно очитавање вредности седиментације након 30 минута или након 60 минута?
2. У оквиру ставке 4 захтева се ,, Epruveta za koagulaciju 3-4,5 ml''.Да ли је потребно да
понуђена епрувета за коагулацију буде са тзв ,, дуплим зидом'', обзиром да је за поуздане
резултате осетљивих коагулационих тестова веома важан правилан однос крви и
антикоагуланса ?
Појашњење: Епрувета са ,, дуплим'' зидом подразумева две фузионисане епрувете , једна у
другој који су израђене од различитих врста пластике. Спољашња је израђена од PET (
polietilen tereftalat) пластике и њен ,,задатак'' је да спречи продор ваздуха у унутрашњост
епрувета и губитак вакуума.Унутрашње је израђена од PP( polipropilen) пластике и
спречава испаравање антикоагуланса.
Овако израђена епрувета гарантује стабилност вакуума и константну запремину
антикоагуланса чиме је обезбеђен правилан однос крви и антикоагуланса током читавог
рока употребе епрувете.
У складу са чланом 63 став 3 даје се
Одговор
Поштовани,

1) У лабораторији Дома здравља ,,Врачар'' брзина седиментације се одређује класичном
методом по Westergreen-u у којој се вредности очитавају након 60 минута, због чега је
потребно понудити епрувете за седиментацију са очитавањем након 60 минута.

2) Потребно је да понуђене епрувете за коагулацију 3-4,5 ml буду стаклене или пластичне
са дуплим зидом.
Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације
Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за ЈН 14-2016- Лабораторијски
материјал обликован по партијама

Комисија за јавну набавку ЈН 14-2016

