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Одговор на питање понуђача
Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 6, „Лабораторијски материјал“

За јавну набавку добара Д 6, „Лабораторијски материјал“, на адресу наручиоца приспела су следећа
питања:
Питање 1: У оквиру ставке 4 захтевају се „Вакум епрувете, цитрат 3,2%, за коаг.“ за одређивање параметара
коагулације. Молимо Вас да појасните да ли понуђене вакум епрувете за коагулацију треба да имају дупли
зид, с обзиром да нисте у називу артикла дали опис?
Одговор: „Вакум епрувете, цитрат 3,2%, за коаг.“, под ставком 4, не морају имати дупло дно.
Питање 2: У оквиру ставке 6 набављају се игле за вакум епрувете, зелене. С обзиром да зелене игле постоје
у варијацији обичних и игала са индикатором протока, а да се ставка 5 односи на обичне игле, молимо Вас
да појасните да ли је потребно да понуђене зелене игле за вакум епрувете буду са индикатором протока,
обзиром да су се оне показале као веома корисне код пацијената са дубоким венама које се „не виде“ и
тешко палпирају, те индикатор протока даје потврду да је игла у вени пацијента?
Одговор: Зелене игле, под ставком 6, могу бити обичне, односно није неопходно да буду са индикатором
протока.
Питање 3: Ставку 10 представља Вакум епрувета за биохемију са тромбином и сепаратним гелом. Молимо
Вас да у складу са чланом 10. ЗЈН а у циљу обезбеђивања што веће конкуренције међу понуђачима
омогућите да се за ову ставку понуде функционално еквивалентне траженим, односно вакум епрувете за
биохемију са литијум хепарином и сепаратним гелом, тј. да ли је за ову ставку могуће понудити еквивалент?
Одговор: За ставку 10, Вакум епрувете са тромбином и сепаратним гелом може се понудити еквивалент,
односно могу се понудити серум епрувете за хитно одређивање биохемијских параметара.
Епрувете за биохемију са литијум хепарином и сепаратним гелом су епрувете из којих се добија плазма, а не
серум. Дом здравља има потребу за серумским епруветама јер има референтне вредности биохемијских
параметара дефинисане за одређивање параметара у серуму, а не у плазми. Вредности појединих
параметара се разликују у плазми и серуму.
Питање 4: CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) стандрад H1‐A5 налаже да производи који чине
комплет за узорковање венске крви (вакум епрувета + игла за узимање крви + холдер) буду од истог
произвођача обзиром да производи различитих произвођача могу узроковати превремени губитак вакуума
у епрувети због чега се добија недовољна количина узорка крви и неправилан однос крви и антикоагуланса
(у епрувети) који негативно утиче на квалитет добијених резултата, стварање хемолизе због које се
пацијенту не могу одрадити све тражене анализе, затим немогућности да се игла чврсто постави у лежиште
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на холдеру, те њеног „испадања“ из холдера и на крају потребе да се пацијенту изврши поновно
узорковање крви. Како у конкурсној документацији није наведено, молимо да појасните да ли се Ваша
установа придржава препоруке CLSI и да ли игла, холдер и епрувете за вађење венске крви треба да буду од
истог произвођача?
Одговор: комплет за узорковање венске крви може бити од истог произвођача, али и не мора. Потребно је
да комлет за узорковање венске крви, односно игла+холдер+епрувета, буду компатибилни.

Комисија за јавну набавку
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