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

У складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама наручилац свим заинтересованим 
лицима у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатно појашњеењ или питање шаље 
одговор у писаном облику и истовремено ову информацију објављује на Портал јавних 
набавки и на својој интернет  странци 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ : одоговри на поставњено питање у вези јавне набавке -  Серуми и реагенси 
за имунохематолошкo тестирање крви мануелном методом 25/16

У смисли члана 63 став 3. Закона о јавим набавкама прослеђујемо Вам одоговор на 
поставњено питање

ПИТАЊЕ: да ли је могуће за ставке  4,16,25,,31,32, и 33 понудити  потпуно одговарајуће 
производе ( поликлонске или лектинске ) а који се иначе користе  у исте  сврхе и на исти 
начин  али од другог произвођача 

ОДГОВОР: 

Завод за трансфузију крви се због униформисаности у раду одлучио да имунохематолошка 
испитивања ради са моноклоналним серумима. Уколико би се Завод за трансфузију крви 
Ниш одрекао униформисаности у раду , то би додатно отежало рад у извођењу 
имунохематолошких испитивања.

Ставка 31, 32,33 тест еритроцити за откривање антитела – на основу искуства Завода за 
трансфузију крви Ниш у снабдевању тест еритроцита, требовања за ове ставке могу да се 
обаве једном месечно . Сви добављачи могу да испоруче само на основу требовања која су 
на месечном нивоу и због континуираног снабдевања треба да буде исти произвођач
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У складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама наручилац свим заинтересованим лицима у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатно појашњеењ или питање шаље одговор у писаном облику и истовремено ову информацију објављује на Портал јавних набавки и на својој интернет  странци 





СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА



ПРЕДМЕТ : одоговри на поставњено питање у вези јавне набавке -  Серуми и реагенси за имунохематолошкo тестирање крви мануелном методом 25/16

У смисли члана 63 став 3. Закона о јавим набавкама прослеђујемо Вам одоговор на поставњено питање

ПИТАЊЕ: да ли је могуће за ставке  4,16,25,,31,32, и 33 понудити  потпуно одговарајуће производе ( поликлонске или лектинске ) а који се иначе користе  у исте  сврхе и на исти начин  али од другог произвођача 

ОДГОВОР: 	

Завод за трансфузију крви се због униформисаности у раду одлучио да имунохематолошка испитивања ради са моноклоналним серумима. Уколико би се Завод за трансфузију крви Ниш одрекао униформисаности у раду , то би додатно отежало рад у извођењу имунохематолошких испитивања.

Ставка 31, 32,33 тест еритроцити за откривање антитела – на основу искуства Завода за трансфузију крви Ниш у снабдевању тест еритроцита, требовања за ове ставке могу да се обаве једном месечно . Сви добављачи могу да испоруче само на основу требовања која су на месечном нивоу и због континуираног снабдевања треба да буде исти произвођач																			

