
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
Место Ниш

ПРЕДМЕТ :

одговори на постављена питања у вези јавне набавке у отвореном поступку -
Реагенси за контролу оралне антикоагул.терапије компатибилни апарату 
Trombotrack Solo Axis – Shield  бр ЈН 30/15                        

У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре 
на постављена питања

1 ПИТАЊЕ : да ли добра која су предвиђена у спецификацији могу да се доставе 
таква како су наведена или одговарајућа 

ОДГОВОР :

У самом тексту техничке спецификације наведено је да предмет набавке –добра –

Дијагностички реагенси и потрошни материјал за извођење потромбинског времена 
и капиларне крви на апарату „Trombotrack solo“ или „одоговарајући“ што значи да 
понуђач може да достави наведена добра у табели или одговарајућа . „ИЛИ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ „ се односи на све ставке из спецификације и то 

Reagens za PT iz kapilarne krvi 6*5ml

Kivete za trombotack solo a 500

Kuglice za trombotrack solo a 500

Normal finger control plasma 10*0,5ml

Yellow tipsfor anatomatic pipette

ПИТАЊЕ 2 : Која је тражена стабилност реагенаса након реконституције на 
температури 2-8°С ( у фрижидеру ) 

ОДГОВОР : Стабилност наком реконституције на температури 2- 8°С ( у 
фрижидеру ) је три дана .
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