УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке , набавка
добара – „Санитетски и медицински потрошни материјал, по партијама“, број набавке В-28/2014,
објављен на порталу Управе за јавне набавке дана 29.12.2014. године, на интернет страници
наручиоца: www.tirsova.rs и у Службеном гласнику Републике Србије. У складу са чл. 63. Закона
о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) 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:
Интересује нас да ли у оквиру добра које треба понудити за партију 1 – игле за пункцију
коштане сржи Medax или еквивалентно, треба да буде осим игле за биопсију и
екстракциона канила и мерач дужине узорка.
Како Medax има неколико различитих модела/паковања игала за пункцију коштане сржи
(само игла, игла и мерач, игла + мерач + екстрациона канила,...) молимо вас да нам
одговорите на горе наведено питање како бисмо могли да понудимо адекватно,
еквивалентно средство.“
ОДГОВОР:
Партија 1 – игле за пункцију коштане сржи Medax или еквивалентно подразумева модел који
садржи иглу, мерач и екстрациону канилу.
Одговор ће бити објављен на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.tirsova.rs и сва заинтересована лица га могу преузети
електронским путем.
Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
У складу са наведеним одговором, Наручилац ће објавити измењену прву страницу ПРИЛОГА 1
Конкурсне документације – Техничка спецификација са структуром цена, на Порталу Управе за
јавне набавке и на својој интернет адреси, и сва заинтересована лица су у обавези да понуду
припреме и поднесу у складу са овим одговором, односно изменом и допуном конкурсне
документације.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

