
Општа болница суботица, Суботица
Изворска 3, Суботица

Деловодни број: 01-425
Датум: 06.02.2014. године

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 1

Наручилац, Општа болница Суботица, Суботица, у складу са чланом 63. ЗЈН, у
законском року даје следеће појашњење конкурсне документације за јавну набавку
трака за урин и гелова за „Hydrassys 2“ бр. 07/14-Д/ОП, по Позиву за подношење
понуда објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана
28.01.2014. године, по Захтеву једног од заинтересованих понуђача за учешће у
предметној јавној набавци и то:

ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ПОНУЂАЧА:
Да ли је могуће да за јавну набавку: Траке за урин на апарату "Uriscan pro" или
одговарајуће, понудити траке за урин другог произвођача и адекватан апарат за
очитавање истих.
Ако је могуће, да ли можете да ме обавестите о техничким карактеристикама
апарата за очитавање урин трака.

ОДГОВОР:
Наручилац је за партију 1 предвидео набавку трака за урин и то на апарату „Uriscan
pro“ или одговарајуће у смислу понуде трака од другог произвођача а које су
компатибилне за наведени апарат.
У вези са понуђачима који нуде своје апарате, наручилац ће поступити у складу са
Законом о јавним набавкама и својим потребама.
Количина трака која се набавља су предвиђена за укупно, два урин читача.
Апарати за који се траке набављају су следећих карактеристика:
- полуаутоматски
- могућност уношења ИД бројева пацијената на начин да се таква радна листа унесених
пацијената може одштампати са апарата да би се могло пратити постављање трака на
апарат.
- могућност читања (приказа) уписаних бар кодова на листи пре почетка рада;
- релативно брз рад апарата и могућност убацивања више трака одједном (а не по
систему једна по једна трака) – адекватан за рад са великим бројем уринских анализа
дневно;
- постојање комерцијалног контролног узорка помоћу којег се може тестирати квалитет
апарата и квалитет трака;
- калибрација апарата;
- регистровани код АЛИМС-а.

У складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, Наручилац ће без одлагања ово појашњење
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


