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ОТВ бр. 14 - добра – Набавка потрошног материјала за Галенску лабораторију

Питања и одговори од 29. 04. 2015. године

1. Питање:
Партија 10:
1. Да ли су ово транспортне кутије ? Да ли су те кутије израђене од трослојне лепенке или
петослојене?
- 410x270x225
- 230x155x145
- 510x310x170
- 510x310x150
2. Димензије сигнатура за пречишћену воду?
3. Димензије сигнатуре црвена бланко ?
1. Одговор:
1.Ово су транспортне кутије.
I , III, i IV врста, по димензији су од трослојне лепенке КРАФТ
II врста( 230x155x145 ) хромокартон 500г.
2. Сигн. за пречишћену воду  45x32мм
3. Сигн. бланко 55x20мм

2. Питање:
Везано аза ЈН бр ОТВ-14- партија XVI – Потрошни материал за контролу процеса стерилизације,
конкурсном документацијом – поглавље V тражи се:

5) Услов: Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
За партије 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 22.
Доказ: - Решење надлежног министарства за обављање делатности - Министарство
здравља РС
Молимо вас да нам образложите зашто се за горе наведену парију као доказ тражи Решење
Министарства здравља РС, када су добра тражена у партији XVI немедицинска средства.?
Уколико понуђач не достави Решење Министарства здравља, да ли се понуда за партију XVI
одбија као неприхватљива?
2. Одговор:
Наручилац остаје  при  захтевима из конкурсне документације. Добра наведена у спецификацији
за партију 16. (Потрошни матерјал за контролу процеса стерилизације) уписана су код АЛИМСА
као медицинска средства. Наручилац ће извршити допуну конкурсне документације тако што ће
као додатни услов за партију 16 . тражити Решење Алимса да је предмет јавне набавке за партију
16. регистрован као медицинско средство.
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