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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-потрошног материјала за потребе службе трансфузије за период од годину дана у oтвореном
поступку јавне набавке број јавне набавке 6/18
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
U partiji 3, oblast 1.2, JN 6/18, Potrošni materijal za službu transfuzije, navedeno je da aparat mora biti fabrički
kalibrisan za PT, APTT I D-Dimer. Da li je prihvatljivo da se kalibracija za PT I D-Dimer izvodi uz upotrebu kalibratora, s
obzirom na to da je kalibrator neophodan za još jedan test u partiji (AT III), tako da se upotreba kalibratora na aparatu
ne može izbeći. Na taj način omogućićete većem broju potencijalnih ponuđača da učestvuje u Javnoj nabavci. Fabričku
kalibraciju ima samo jedan ponuđač i samim tim krši se načelo o omogućavanju konkurencije.

Одговор 1:

У вези са вашим питањем везано за партију 3, обаст 1.2., ЈН 6/18-потрошни материја за службу трансфузије,
није прихватљиво да се калибрација за ПТ и Д -Димер изводи на апарату. Фабрички калибрисани тестови
представљају значајуну уштеду и економску уштеду (не купују се калибратори, не користе се додатно кивете и
потрошни материјал) и временску уштеду (у случају када калибрација није у опсегу, поступак се мора поновити)
у односу на калибрисање поменутих тестова на апарату.
Такође, сигурност у добијане резултате је знатно већа (искључује се могућност евентуалне грешке оператера
приликом калибрације).
За ставку антитромбин III, предвиђен је калибратор али су количине тог теста и калибратора доста ниже у
односу на укупан број анализа (у просеку анализа антитромбин III се изводи једном у 3-4 дана).
Везано за вашу констатацију о омогућавању конкуренције, према нашим сазнањима на територији Републике
Србије, постоје бар два понуђача која су у стању да конкуришу за ову партију.

Комисија за јавне набавке

