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Број: 01/2016
Датум: 20.04.2016. године

Предмет: Питања и одговори у вези са јавном набавком мале вредности за
набавку добара, Медицинског и лабораторијског материјала бр. 01/2016

Питање: У  оквиру  ставки  7  и  10  захтевају  се  Микро  епрувете  са
инкорпорираним левком EDTA и Микроепрувета са инкорпорираним левком за серум
гел намењени за узорковање капиларне крви.
Инкорпорирани левак  служи  да  олакша скупљање капиларне  крви  у  микротајнер
епруветицу.
Идентичну намену има и MiniCollect® левак који олакшава сакупљање капиларне 
крви у Mini collect® епруветицу EDTA/MiniCollect® Серум Гел. Другим речима 
комплет MiniCollect® EDTA/Mini Collect® Серум Гел и MiniCollect® левак на 
суштински једнак начин испуњава услове из техничке спецификације.
Молимо Вас да у складу са чланом 10 ЗЈН у циљу обезбеђивања што веће 
конкуренције међу понуђачима омогућите да се за ове ставке понуде функционално 
еквивалетне траженим, тј. да ли је за ове ставке могуће понудити еквивалент тј. 
комплет MiniCollect® EDTA/Mini Collect® Серум Гел и MiniCollect® левак.

Одговор: За партију 2. Уређај за венопункцију и узорковање крви у табеларном
приказу спецификације, односно обрасца структуре цене, за наведене ставке 7 и 10 
понуђачи достављају тражена добра или одговарајућа добра (еквивалент траженим 
добрима).

Питање: У  оквиру  ставке  8  захтевају  се  Контакт  активирајуће  ланцете  -
односно ланцете које се активирају приликом контакта са кожом, са дефинисаном
дубином  убода.  Контакт  активирајуће  ланцете  за  капиларну  крв  су  једна  врста
аутоматских ланцета.
Да ли је одговарајуће да се понуде аутоматске ланцете које лаборант (особа која
врши узорковање крви) активира притиском на дугме када наслони ланцету на кожу
и које имају дефинисану дубину убода, тј. ланцете које су по намени еквивалетне
траженим?

Одговор: За партију 2. Уређај за венопункцију и узорковање крви у табеларном
приказу  спецификације,  односно  обрасца  структуре  цене,  за  ставку  8  понуђачи
достављају тражена добра или одговарајућа добра (еквивалент траженим добрима).

Питање: У оквиру ставке 12 захтевају се Вац епрувете за седиментацију 2,7 ml
+ сталак за седиментацију (5 ком) на коришћење за време трајања уговора.
Да ли понуђене епрувете за вађење крви које се захтевају треба да буду за
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одређивање седиментације након 30 или након 60 минута с обзиром да су Вам
потребни и сталци за очитавање седиментације?

Одговор: За партију 2. Уређај за венопункцију и узорковање крви у табеларном
приказу спецификације, односно обрасца структуре цене, за ставку 12 потребно је да
понуђачи понуде епрувете за одређивање седиментације након 60 минута. 

Комисија за јавну набавку бр. 01/2016


