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Питање и оговори 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12,  14/15 и 

68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног електронским путем дана 

08.08.2016.год., Наручиоцу-Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, за јавну 

набавку добара – санитетски и лабораторијски, ЈН 5, Комисија за јавну набавку  објављује 

питањa и одговорe: 

Питање: 

1.pojašnjenje za partiju 23 – Materijal za laboratoriju: 1. Stavke 8 i 9 opisane su kao “Mikro 

epruvete sa inkorporiranim levkom sa EDTA odnosno sa serum gelom”. Molimo Vas da u 

skladu sa članom 71 ZJN i u cilju obezbeđenja veće konkurencije među ponuđačima omogućite 

da se za ove stavke ponude funkcionalno odgovarajuće mikro epruvete sa dodatnim levkom koji 

olakšava uzorkovanje kapilarne krvi, odnosno mikro epruvete sa EDTA i dodatnim levkom i 

mikro epruvete sa serum gelom i dodatnim levkom?  

2. CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standard H1-A5 nalaže da proizvodi 

koji čine komplet za uzorkovanje venske krvi budu od istog proizvođača obzirom da proizvodi 

različitih proizvođača mogu uzrokovati stvaranje hemolize zbog koje se pacijentu ne mogu 

odraditi sve tražene analize, zatim prevremeni gubitak vakuuma u epruveti zbog čega se dobija 

nedovoljna količina uzorka krvi i nepravilan odnos krvi i antikoagulansa (u epruveti) koji 

negativno utiče na kvalitet dobijenih rezultata i pojavu nemogućnosti da se igla čvrsto zašrafi za 

holder, te njenog „ispadanja“ iz holdera i na kraju potrebe da se pacijentu izvrši ponovno 

uzorkovanje krvi. Kako u konkursnoj dokumentaciji nije navedeno, molimo da definišete li je 

potrebno da ponuđeni proizvodi za uzorkovanje venske krvi budu od istog proizvođača? 

 

Одговор: 

 

1.За Партију 23, ставке 8 и 9 понуђачи могу доствити понуде за микроепрувете са ЕДТА и  

додатним левком и микроепрувете са серум гелом и додатним левком. 

 

2.Потребно је да производи за узорковање венске крви буду од истог произвођача  у 

складу са CLSI. 

 

Након ових појашњења Наручилац неће мењати конкурсну документацију, већ ће у 

поступку стручне оцене понуда бити обавезан да се придржава датог објашњења 

                                                                                                          Комисија за јавне набавке 


