РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 07.12.2018. године
Младеновац
Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.12.
лабараторијски материјал
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне
документације за набавку лабораторијског материјала за партију 1 набавка хематолошког материјала
и реагенаса и закуп хематолошког апарата дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.12
.
Питање понуђача:
- У техничкој документацији на страни 22 у делу НАПОМЕНЕ стоји ‚‚Понуђач мора да
понуди: контроле, реагенсе и детерџенте компатибилне са апаратом за које нуди
хематолошки материјал и реагенсе ``
Питање:
- Колико контрола и ког ниво ( ниски, средњи и високи ) је потребно наручиоцу за период
од 365 дана.
Одговор:
У конкурсној документацији јасно пише:
Понуђач саставља понуду на обрасцу наручиоца, на основу укупних количина и цена
хематолошких реагенаса, детерџената, контроле и других средстава, на основу броја
хематолошких анализа на годишњем нивоу од 31000 анализа. Укупне количине реагенаса и
осталог материјала морају бити адекватне ( праве ) за наведени број анализа, а заједничка
анализа испоручених количина у односу на број анализа вршиће се квартално.
Понуђач мора да понуди : контроле, реагенсе и детерџенте компатибилне са апаратом за
које нуди хематолошки материјал и реагенсе.
У понуди навести тачну( праву) количину реагенаса,потрошног и осталог материјала за
покривеност потрошње за свих 365 дана у години на колико се закључује и уговор.
Колико контрола и ког нивоа је потребно наручиоцу за период од 365 дана зависи од:
- Начина паковања контролне крви ( да ли сва три нивоа улазе у састав једног
паковања или се контролне крви пакују појединачно)
- Динамике рада у лабораторији ( број узорака дневно, патологија...)
- Рока трајања контролне крви

С поштовањем
Председник комисије за јавне набавке дипл.правник Милорад Павловић_________________________
Члан комисије за јавне набавке Др.Татјана Петровић _________________________________________

