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ЗЗЈЗ СОМБОР
Комисија за јавну набавку
Број:ЈНОП 01/2014
Дана: 01.10.2014. године
Предмет: Достава одговора 4
Комисије за ЈНОП 01/2014
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ
МАТЕРИЈАЛ, ЈНОП 01/2014, на питања која су примљена 01.10.2014.год. До 12 часова.
Одговори и обавештење су објављени на сајту ЗЗЈЗ СОМБОР, www.zzjzsombor.org и на
сајту Управе за јавне набавке.
Питање 1.
Молимо Вас да одговорите да ли је дозвољено да се уместо сертификата, СЕ ознаке и QC
листа/сертификат за хемикалије, подлоге и стакло да се доставе спецификације? Такође Вас
молим да одговорите да ли је прихватљиво да се MSDS листе не предају понуде, како ће
свакако бити достављене при испоруци?
Питање 2.
У конкурсној документацијиза набавку број 01/14 партија2, ставка 22, захтеван је натријум
борхидрид, да ли се захтева хемикалија чистоће за AAS?
Питање 3.
У конкурсној документацијиза набавку број 01/14 партија 6, ставка 24, захтеване је чаша, да
ли је прихватљиво понудити чашу од 600 мл како ниједан произвођач нема у понуди чашу од
500 мл?
Питање 4.
У конкурсној документацијиза набавку број 01/14 партија 6, захтевана је зделица за
испаравање да ли се захтева керамичка или стаклена зделица?
Питање 5.
Да ли можете да појасните шта се подразумева као јединица мере, 1 диск или фиола од 50
дискова за партију 4-Антибиограм дискови, с обзиром да је у Обрасцу понуде у колони
Јединица мере наведена тражена концентрација диска?
Питање 6.
Пошто су за партију 8 - Тестови за Елиса-у, последња ставка, под редним бројем 5 тражени
Елиса стрипови за контролу перформаси ЕЛИСА читача, ридера, скрећемо пажњу да нисте
навели за који читач тражите стрипове за контролу као и да сте у једну партију ставили
разнородна добра- тестове и контроле стрипове.
Питање 7:Молимо Вас да нам појасните следећу ставку Плочице за хламидије 600 комада.
(опис и димензије)?
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Одговори :
1. За сертификате, CE ознаке и QC листе косултовати микробиолошку лабораторију.MSDS
листе не морају бити у штампаној форми, него на ЦД-у.
2. Натријум борхидрид треба бити чистоће за AAS. Користи се за одређивање арсена.
3. Уместо чаше од 500 мл у хемијској лабораторији је прихватљива и чаша од 600 мл, али
консултовати и микробиолошку лабораторију.
4. Зделица за испаравање треба бити стаклена.
5. фабрички 50комада дискова паковано у једну фиолу тако да је назначен БРОЈ ФИОЛА х 50
(дискова)
6. Потребни су стрипови за читач марке AWARENESS.ELISA тестови и контролни стрипови
биће раздвијени у две посебне партије.
7. Плочице за хламидије подразумевају плочице за имунофлуоресценце ( за ДИФ ) димензије
75мм x 25мм са пољем за наношење узорка пречника 8мм.

Одговори на питања ће бити објављена на сајту www.zzjzsombor.org и на порталу УЈН.
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