ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Vojvođanska 47
e-mail : office@zzjzsombor.org

tel./fax. 025-412-888

ЗЗЈЗ СОМБОР
Комисија за јавну набавку
Број:ЈН ОП 01/2014
Дана: 03.10.2014. године
Предмет: Достава одговора 6
Комисије за ЈНОП 01/2014
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ
МАТЕРИЈАЛ, ЈНОП 01/2014, на питања која су примљена до 03.10.2014.год. до 13 часова.
ОБАВЕШТЕЊЕ: Дошло је до техничке грешке при уносу на сајт ЗЗЈЗ СОМБОР,
www.zzjzsombor.org и на сајту Управе за јавне набавке – Порталу. Дана 02.10.2014. год.
окачена је стара конкурсна документација -Медицински потрошни материјал , а не
Медицински потрошни материјал/б, како је било наведено у ОБАВЕШТЕЊУ О ОДЛУЦИ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН ОП 01/2014 Медицински потрошни материјал/б и у ОДГОВОРУ 5 од 02.10.2014. године. Увидом у ову
грешку ми је поново уносимо.
Одговори и обавештење су објављени на сајту ЗЗЈЗ СОМБОР, www.zzjzsombor.org и на
сајту Управе за јавне набавке.
Питање :
1. Молим Вас за једно појашњење, обзиром да дехидриране подлоге не морају да се
класификују као ин витро медицинско средство, да ли је неопходно имати АЛИМС дозволу
за ове производе или се само она доодатрно бодује?За клиничку микробиологију АЛИМС
дозвола до сада била неопходна, али за Санитарну није.
2. Како је тешко набавити већ готов пипремњен 7% раство Фери Хлорида, да ли ће бити
прихваћена понуда уколико се понуди чиста супстанца Фери хлорида односно Гвожђе III
хлорида у чврстом стању, и која би колиучина тј. грамажа задовољила ваше потребе?
3. Такође у партији 6-лабораторијско стакло. На шта се тачно мисли под ставком плочице за
Хламидију?Може ли нека слика или да се објасни изглед, величина истих?
Одговор:
1. ALIMS дозвола није услов ни у једној партији нити је предмет бодовања.
2.Потребан нам је готов раствор Фери III- хлорида 7%, а не чистa супстанца.
3.Плочице за хламидије подразумевају плочице за имунофлуоресценцу ( за ДИФ ) димензије
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75мм x 25мм са пољем за наношење узорка пречника 8мм.
Обавештење и одговори на питања ће бити објављена на сајту www.zzjzsombor.org и на
порталу УЈН.
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