АКРЕДИТОВАНА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА
Ул. Др Мелгард ББ
18430 Куршумлија
Број

2807

Датум

11.12.2017.

Централа: 027/381-222
027/381-335
Директор: 027/381-595
Факс: 027/381-595
dzkursumlija@gmail.com

Предмет: Додатне информације заинтересованом лицима у поступку ЈНOП – набавка санитетског
материјала број 8/4-11/2017
Заинтересовано лице тражи додатне информације које се односе на::

Питања:
У партији 3:
- Ставка број 1-Фластер 5х5 свилени – тражи појашњење каквих конкретно
карактеристика наручилац жели фластер свилени, у смислу силе лепљења и сл.
- Ставка број 3 - Газа 100х80 - тражи појашњење са колико нити -17 нити или 13 нити?
- Ставка број 4-6 – Латекс рукавице - тражи појашњење које карактеристике наручилац
жели наведена медицинска средства у смислу АQL-а, силе пуцања, нивоа протеина итд.
- Ставка број 7 - тражи појашњење за рукавице стерилне које карактеристике наручилац
жели у смислу АQL-а, силе пуцања, дебљине итд.
У партији 5:
- Ставка број 1-4 Шприц – да ли се мисли на дводелни или троделни шприц?
- Ставка број 5- Којих карактеристика систем за инфузију желите у смислу дужине црева,
luer lock или не, са или без филтера и ако јесте филтер које величине?
Одговор:
Понуђач је у обавези да понуди добра по спецификацији која су набедена у конкурсној
документацији. Наручилац вођен дугогодишњом праксом кроз набавку санитетског
потрошног материјала је утврдио спецификацију наведених добара и обзиром да до сада није
имао негативна искуства која би се манифестовала раскидом уговора или другим
непопуларним мерама, остао је доследан набавци онако како је до сада спроводио, водећи
рачуна о начелу обезбеђивања конкуренције.
Понуђач мора понудити добро спецификација које је утврдио наручилац по
стандардном квалитету. Уколико наручилац није дао ближи опис добра које тражи, понуђач
има аутономију да понуди добро које је њему исплативо, а у складу са стандардима тржишта
за наведено добро. Најповољнији понуђач биће онај који понуди најнижу цену.
Комисија за јавну набавку санитетског материјала
ЈНОП бр 8/4-11/2017

