Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара –
медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, у
отвореном поступку, ЈН број В-27/2015, објављену на Порталу јавних набавки
22.09.2015. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и
захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам
помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност
у тумачењу документације, и то:
ПИТАЊЕ БР. 2
Поштована комисијо,
Молимо Вас за појашњење техничке спецификације у Конкурсној документацији за ЈН
В-27/2015, и то за партије 1 и 4.
Наиме,
Партија 1 је дефинисана као Антибактеријски филтери за респиратор Siemens
Тражен је антибактеријски филтер „зелени“.
Молимо Вас да дате прецизнији техички опис, јер постоји више „зелених“ филтера
различитих произвођача на тржишту, а при томе поседују различите техничке
карактеристике.
Такође, Партија 4 је дефинисана – Антибактеријски филтер за заштиту апарата Drager.
Тражен је антибактеријски филтер за заштиту апарата.
Молимо Вас да појасните техничке карактеристике, будући да су сви антибактеријски
филтери на тржишту намењени за заштиту апарата, односно за заштиту пацијената.
Очекујемо Ваш одговор.
ОДГОВОР:
Поштовани,
у Партији бр. 1 тражимо Антибактеријски филтер „зелени“. Тражимо филтер за
респиратор „Siemens“, као што смо у називу партије бр. 1 и нагласили.
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Карактеристике траженог филтера су:
интерни филтер за наведени респиратор
морфолошки налик цевчици
дужина цевчице је 13цм
тежина 7г.
У наведеном делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити
објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.
У Партији бр. 4 тражимо Антибактеријски филтер за заштиту апарата Drager.
Карактеристике траженог филтера су:
мртви простор: 25-30мл
тидал волумен 100-1500мл
облик небитан
У наведеном делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити
објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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