ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-10052
Датум: 16.11.2018.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 заинтересованог лица упућен
електронским путем дана 15. и 16.11.2018.г. у вези јавне набавке бр.24/2018 – Набавка
медицинског потрошног материјала од гуме, пластике, рентген материјал, завојни материјал,
хемикалије и средства за дезинфекцију.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена
питања:
Питање бр.1: Да ли се ставку 1- газа памучна 80/90цм х 100м из партије 33 може доставити
узорак - исечак газе по целој ширини 80 цм и дужине око 1-2м упаковано са копијом
декларације са оригиналног паковања?
Одговор: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
Питање бр.2: Молимо вас да одредите минимални рок испоруке јер сте рок испоруке навели
као први резервни критеријум ?
Одговор: Наручилац ће изменом конкурсне документације избацити као резервни
критеријум рок испоруке.
Питање бр.3: Молимо вас да ли је за партију 7 и партију 8 довољно доставити по један узорак
јер се ради о идентичним производима са различитим величинама?
Одговор: Наручилац захтева од понуђача да УЗ СВОЈУ ПОНУДУ доставе по један
узорак(осим за партије 43,47,48,51,55,56 и 57) за свако понуђено добро, по један узорак
једног производа.
Питање бр.4: Да ли ћете за партију 101. прихаватити понуду у којој се нуди производ који је
регистрован као биоцид , на бази водоник пероксида, персирћетне и сирћетне киселине,
димензције 20x30цм са контактним временом од 5 минута на споре укључујући и Clostridum
difficile са могућношћу коришћења до 28 дана од тренутка отварања.
Паковање максимално 50марамица у пластичном канистеру.
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Одговор: За наручиоца је прихватљива понуда и у паковању од 50марамица уколико
понуђено добро задовољава техничку спецификацију из конкурсне документације.
Цене исказана у понуди мора одговарати захтеваној јединици мере у обрсцу понуде.
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