Специјална болница за рехабилитацију
“Гамзиград”
Бр. 2923
20.09.2019.
ЗАЈЕЧАР

ОДГОВОР СА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊЕМ КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ БР. 4М ЗА 2019.
ГОДИНУ.

Предмет јавне набавке добара је набавка санитетског, медицинског и лабораторијског материјала,
бр. 4М за 2019.годину за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију “Гамзиград”
Заинтересовани понуђачи су тражили појашњење наведене конкурсне документације и поставили су
следећа питања:
Питање 1:
„Сходно чл.63 ЗЈН молимо Вас за додатним појашњењем/изменом конкурсне документације за ЈН
Санитетски, медицински и лабораторијски материјал, ЈН бр. 4М у вези следећег.
У партији 1 - Санитетски материјал, тражите:
Ставка 15 – Flaster u spreju a 150 ml
Ставка 21 –Sterilni gel za kateterizaciju, u brizgalici 10ml
Ставка 22 – Zatvarač (klema) za klemovanje urinarnih katetera
Ставка 24 – Mandren (zatvarač) za braunile , odgovarajuće veličine
Ставка 39 - Povidon jod 10% rastvor za kožu, a 500 ml
Ставка 40 - Povidon jod 7,5% pena za kožu, a 500 ml
Ставка 51 - Stakleni termometar sa termometrijskom tečnošću
Ставка 52 -Sekač za tablete
Обзиром да наведена добра може да понуди само један понуђач, коришћењем дискриминаторских
услова, .молимо Вас да иста изузмете из партије 1 у посебну партију.
Одговор 1:
Из партије 1 - САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ, наручилац ће издвојити у посебну партију 11 – Помоћни
санитетски материјал и то:
Ставка 15 – Flaster u spreju a 150 ml
Ставка 21 –Sterilni gel za kateterizaciju, u brizgalici 10ml
Ставка 22 – Zatvarač (klema) za klemovanje urinarnih katetera
Ставка 24 – Mandren (zatvarač) za braunile , odgovarajuće veličine
Ставка 51 - Stakleni termometar sa termometrijskom tečnošću
Ставка 52 -Sekač za tablete
Из партије 1 - САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ, наручилац ће издвојити у посебну партију 12 – Повидон
јод:
Ставка 39 - Povidon jod 10% rastvor za kožu, a 500 ml
Ставка 40 - Povidon jod 7,5% pena za kožu, a 500 ml
Накнадним увидом у Конкурсну документацију извршене су следеће измене:
У Партију 7 – Лабораторијски материјал додаје се:
Ставка 6 – Vakutajner za krvnu sliku , 500 kom.
У Партију 8 – Траке за гликемију мења се количина:
Уместо 2000 комада, 3000 комада.
Додаје се у опису: Траке за гликемију које се користе и код пацијената који користе оксигену терапију.
Доказ: Изјава понуђача.

НАПОМЕНА:
У складу са чл. 63. ст. 3. наручилац објављује одговоре на постављена питања на Порталу јавних
набавки и својој Интернет страници.
Урађене су измене конкурсне документације у складу са чл. 63. ст. 5 и објављене на Порталу јавних
набавки и Интернет страници наручиоца
Рок за подношење понуда је продужен до 01.10.2019. године до 12,00 часова.

Председник Комисије за јавну набавку
Маја Милорадовић

