На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”)
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
03 Број: 780
Дана: 26.03.2014.год.

Питања везана за конкурсну документацију за Јавну набавку бр. 06/2014 , Санитетски
потросни материјал, обликована по партијама

Питање понуђача бр.1, Партија бр. 3
Поштовани,
везано за ЈН 06/2014- набавка санитетског потрошног материјала: ставка бр 14 ( 3% сирћена
киселина ) из партије бр 3 ( фармацеутске хемикалије) је галенски лек ( у прилогу: Правилник о
галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини- ред. бр 2, Списак галенских
лекова ).
Будући да се веледрогерије не могу бавити прометом галенских лекова ( став 8 члан 24 Закона о
лековима и медицинским средствима, Сл. гласник РС 30/2010 ), сматрамо да би поменуту, 3%
сирћ.кис. требало издвојити у посебну партију.
С поштовањем,
Одговор Наручиоца на питање понуђача бр.2
03 Број: 780-2
Дана: 28.03.2014.год.

Да, прихватљиво је, мења се конкурсна документација и партија 3ФАРМАЦЕУТСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ , дели се на партију 3- Фармацеутске хемикалије
и партију 3а- Acidi acetici solutio 3%, ( сирћетна киселина 3%)
С поштовањем,
Комисија за ЈНМВ 06/2014

03 Број: 788
Дана: 27.03.2014.год.
Питање понуђача бр.2, Партија бр. 6

Поштовани,
Обраћамо Вам се са захтевом за појашњење, везано за ЈН 06/2014 –Санитетски потрошни
материјал, партија 6-Остали материјал , и то за следеће позије:
11. Гумена повеска са дугметом
Питање: Која дужина повеске је у питању 450цм или 1350 цм?
21.Маске за кисеоник
Питање: Да ли сте мислили на сет који подразумева маску са продужном линијом до
кисеоника(комплет), и да ли је маска за одрасле или за децу?
22. Сигнални сат
Питање: Да ли је у питању механички или дигитални сат?
26. Танка мушема за физикалу у две боје 2x2мx50м
Питање: Да ли се ради о Ролотексу у бали од 50м, па мислите на две такве бале? Није нам
јасно шта значи наведена димензија?
Мушеме и гумирана платна су сва у ширини од 140цм по производјачким
стандардима.
33.Траке за ЕКГ цард 120 120x100
Питање: О ком типу апарата се ради и која је тачна димензија, димензија коју сте
навели је нејасна?
С поштовањем,

03 Број: 788-2
Дана: 28.03.2014.год.
Одговор Наручиоца на питање понуђача бр.2
Појашњење везано за следеће ставке:

11. Гумена повеска са дугметом дужине 450цм
21. Маске за кисеоник са продужном линијом до кисеоника(комплет)
22. Механички сигнални сат
26. Танка мушема за физикалу у две боје 2x2мx50м (две бале од 50м и ширине од 140цм)
33.Траке за ЕКГ кард 120x100 „CARDOLINE CARD“ или одговарајуће

С поштовањем,
Комисија за ЈНМВ 06/2014

