Oпшта болница Ваљево
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-4195
Датум: 22.05.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованих лица упућених електронском
поштом дана 21.05.2018.г. у вези јавне набавке бр.10/2018 – Набавка медицинског потрошног
материјала за рад у Општој болници Ваљево.

Појашњење Конкурсне документације се односи на ЈН бр. 10/2018 - медицински
потрошни материјал опште намене за Партију бр.14-Скалпел ножићи:
Питање бр.1: Питање се односи на партију бр.14, Ставка 1: За ставку 1 сте навели да је потребно
да хирурушки ножићи од угљеничног челика поседују и стандард ISO 3319.. ISO стандард 3319
који сте навели у конкурсној документацији је специфичан за производ из Индије.
Скалпел ножићи које ми нудимо су европског порекла(В.Британија) и стандарди којима они
покривају квалитет су поред BS 2982:1992 ( који сте тразили) и ISO 7740/BS EN 27740.
Да ли ћете прихватити понуђену спецификацију за наше скалпел ножиће?
Одговор: Наручилац ће прихвата понуду понуђача као одговарајућу и за скалпел ножиће
који имају стандардима квалитет BS 2982:1992 и ISO 7740/BS EN 27740, а који
испуњавају и друге тражене карактеристике наведене у конкурсној документацији.
Питање бр.2: Питање се односи на партију бр.14, Ставка 2- Ножићи за обдукцију: тражили сте да
сечива треба да буду наоштрена целом дужином под углом од 25 степени (+/- 5 степени).
Ножићи које ми нудимо а већ смо их дистрибуирали у наше здравствене центре су наоштрени под
углом од 16.5 степени(+/- 0.5).То је такође стандард за европско тржиште.
Да ли ћете прихватити понуђену спецификацију за наше ножиће за обдукцију..
Одговор: Наручилац ће прихвата понуду понуђача као одговарајућу и за ножиће за
обдукцију који су наоштрени под углом од 16.5 степени(+/- 0.5), а који испуњавају и друге
тражене карактеристике наведене у конкурсној документацији .
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