РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
Бр. 546
07.03.2016.године
Б Л А Ц Е
На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
поводом достављених питања за набавку санитетског и медицинског материјала, ЈН бр. 1.1.4 објављујемо
одговоре на постављена питања:
Питање бр.1
У партији бр.16, за тражене калибраторе и контроле за биохемијски анализатор, можете ли прецизирати да ли желите
контроле хуманог или животињског порекла?

Ппјашоеое питаоа: разлика измедју пве две врсте калибратпра и кпнтрпла је псим у квалитету, ппстпјанпсти
тј.стабилнпсти ппсле рекпнституисаоа, брпју параметара кпје ппкривају такпдје и у цени. Кпнтрпле живптиоскпг
ппрекла немају све параметре кап пне хуманпг ппрекла.
Одговор: Квалитет, постојаност тј. стабилност после реконституисања, број параметара које покривају
понуђени калибратори и контроле треба да одговарају потребама Дома здравља, што је већ наведено у обрасцу
бр. 9, партија бр.16.

Питање бр.2

У партији бр.16. за тражене калибратпре И кпнтрпле нисте прецизирали да ли је пптребнп да тражени
калибратпр и кпнтрпле нпрмалне и патплпшке буду мулти-калибратор и мулти-контроле тј. да ппкривају све
тражене параметре у истпј партији. Мпжете ли прецизније пдредити шта тражите?
Ппјашоеое питаоа: Ппстпје и ппјединачне бипхемијске кпнтрпле за сваки параметар ппсебнп на тржишту, и
пвакп фпрмулисана ставка у партији мпже ппнудјачима дати за правп да ппнуде билп кпју бипхемијску кпнтрплу
за неки ппјединачни параметар.
Одговор: Треба да буду мултикалибратор и мултиконтроле и да покривају све тражене параметре у истој
партији, осим ако нису посебно наведени ( ЦРП и ХБА1Ц).

Питање бр.3

У партији бр.16, за ставку ппд брпјем 23 HBA1C – прерачунати тест, мплимп да прецизирате да ли тражите
двпкпмппнентни тест са ппсебним пдређиваоем HbTotal i HbA1c фракције и оихпвп касније математичкп
прерачунаваое за дпбијаое резултата у % или ммпл/мпл, на шта нас навпди пвакп фпрмулисана ставкабр.23, или
тражите HbA1c директну метпду са директним калибратприма и дпбијаоем резултата директнп у % ili
mmol/mol_a мпжда евентуалнп прерачунаваое резултата из једних јединица у друге?
Ппјашоеое :
Укпликп је друга варијанта у питаоу, мплимп да прецизирате истп метпду И за калибратпре HbA1c кап и
кпнтрплу:
Јер пвакп фпрмулисана ставка бр.25. HbA1c STANDARD, значи да требамп ппнудити самп један калибратпр
тј.стандард за HbA1c? Тп би била калибрација у 1 тачки.
Укпликп желите HbA1c директну метпду, калибраципне криве су нелинеарне и KALIBRATOR SET пбухвата у свпм
саставу већи брпј стандарда.
Одговор: Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама омогућено да доставе понуде за
исти квалитет или одговарајуће наведеном. Уз понуду доставити апликације тестова за апарат и преводе
тестова на српски језик. Понуђач је дужан да уради апликацију и калибрацију анализа на апарату А-25 према
понуђеном упутству за сваки тест.
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Питање бр.4.

У партији бр.16, за ставку ппд брпјем 8.Iron hromazurol, наше питаое би билп да ли је мпгуће ппнудити и неку
другу метпду илистрикнп тражите самп пву?
Ппјашоеое: Ппштп се пд дпбављача тражи да активнп учествују у апликпваоу и калибрацији тестпва на пвпм
апарату, наша преппрука је да се
Кап метпда за ваш апарат А25 узме - Iron Ferene.
Наппмиоемп такпдје да пву метпду имају више фирми на тржишту, чиме неби билп ппвредјенп правилп
кпнкурентпсти на Јавнпј набавци.
Одговор: Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама омогућено да доставе понуде за
исти квалитет или одговарајуће наведеном.

Питање бр.5.

Да ли пстајете при пдлуци да дпзвпљавате да за партију бр.16 мпгу бити ппнудјени прпизвпди различитих
прпизвпдјача, с пбзирпм да у спфтверу за ваш апарат имате табелу унакрсне кпнтаминације измедју анализа, па
је пнда немпгуће предвидети мпгуће кпнтаминације и лажне резултате укпликп су у истпј сесији на апрату групе
реагенаса са различитим прпизвпдјачким ппреклпм и хемијскпм пснпвпм?
Ппјашоеое: Сваки прпизвпдјач самп за свпје регенсе има табелу мпгуће кпнтаминације, и случајнп упариваое
различитих група реагенаса самп зарад ниже цене партије, на аналајзеру мпже непчекиванп изазвати лажнп
ппзитивне или негативне резултате (reagents carryover efekat).
Имамп у виду И да ваш апарат има самп једну иглу за пипетираое и реагенаса и серума, кап и да тражите пд
ппнудјача укпликп дпбију угпвпр да активнп учествују у ппстављаоу и калибрацији тестпва и стпје иза
апликпваних метпда и тестпва.

Одговор: Наручиоцу одговара да понуђач поднесе понуду за материјал од истог произвођача због квалитеза
рада апарата. Уколико понђач поднесе понуду за материјал од различитих произвођача, а то утиче на квалитет
рада апарата, наручилац може да раскине уговор у било које време и без икаквог отказног рока.

У складу са чланом 20. Закона, захтевамо потврду пријема.
У Блацу, 07.03.2016. године
Комисија за јавну набавку
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