
 
 
Дел. бр.: 10/308-3 

Датум:  27.03.2015. 

 

 

Одговори на питања у поступку  ЈН 03/2015, медицински потрошни /санитетски/ материјал 

 

 

 

       1.Питање 

 

Ставку 1/4 представља епрувета „За седиментацију 1.6мл“.  

a) Да ли је за ову ставку потребно понудити пластичне епрувете за седиментацију (које се 

користе за директно очитавање седиментације са одговарајућих сталака), обзиром да је 

препорука CLSI стандард да се из безбедносних разлога користе пластичне епрувете
 
за 

узорковање крви? 

b) Да ли се за ову ставку могу понудити епрувете чија је запремина 1.5мЛ? Разлика у 

запремини је незнатна и не утиче на поузданост добијених резултата. 

 

1. Одговор: 

             Могу се понудити пластичне епрувете запремине 1.5 милилитара за ставку 1/4. 

        Измен 

2. Питање 

Ставка 1/6 описана је као “За коагулацију са адитивом 3,2% На-цитрат, 4.5мЛ”. Молимо Вас да 

прецизирате да ли понуђене епрувете за треба да буду запремине до 4.5мЛ  са “дуплим 

зидом”,  као што је дупли зид захтеван за ставку 2/3 партије 2? 

 

Објашњење: На резултате одређивања осетљивих коагулационих тестова веома утиче квалитет 

узорка крви/плазме, односно правилан однос узорковане крви и антикоагуланса у епрувети. 

Епрувете са дуплим зидом подразумевају две епрувете, једну у другој, које су израђене од 

различитих врста пластике. Спољашња епрувета је израђена од пластике које не пропушта 

ваздух а тиме се спрачава губитак вакуума. Пластика унутрашње епрувете не дозвољава 

испаравање антикоагуланса. Заједничким “деловањем” обе епрувете постиже се константан 

однос крви и антикоагуланса (9+1) који је круцијалан за правилан резултат свих коагулационих 

параметара. 

 

2.Одговор 

За ставку 1/6 потребно је да епрувете буду запремине до 4.5 милилитара са дуплим зидом. 

 

        3.Питање 

          Ставку 1/6 представља “Сет за вене код новорођенчади 23G”.  Да ли се под овим мисли на „беби            

систем“ за узорковање крви са заштитом од 23G? 

        3. Одговор 

           Ставка 1/7 јесте беби систем сет за венско узорковање крви са заштитом од 23G. 

 

        4.Питање 

У оквиру ставке 1/8 захтевају се „Игле за системе за вађење крви“. Да ли је за ову ставку 

потребно понудити игле за системе за вађење крви (20G/21G) са индикатором протока, 



обзиром да је дечијој популацији који су Ваши пацијенти често веома тешко „пронаћи“ вену? 

Игле са индикатором  протока су назаменљиве за узорковање крви код пацијената са тешко 

доступним венама, које се не виде и не напипавају. 

 

              4.Одговор 

               

                  Ставка 1/8 подразумева игле за системе (20G/21G) са индикатором протока 

 

 

           У вези одговора на горе наведена питања допуне описа су унете у II Измену и допуну конкурсне 

документације на страни 33. 

 

 

 

 

Комисија за ЈН 03/2015 


