ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2020 – Медицински и
лабораторијски потрошни материјал
 Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊА:
Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде, а у складу са
захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 7/2020, одговорите на следећа
питања:
1. Да ли је у партији 1 за ставку 22 одговарајуће понудити ерленмајер са широким
грлом?
2. Да ли је у партији 3 за ставку 26 одговарајуће понудити сталак 296x118x34mm?
Претпостављамо да је дошло до техничке грешке при навођењу висине пошто је у
питању сталак за микротубе и није могуће да му је висина 340mm.
3. Да ли је у партији 3 за ставку 27 одговарајуће понудити тражени сталак наведених
димензија само зелене боје?
4. Да ли је у партији 13 за ставку 11 одговарајуће понудити рукавице произвођача Б.
Браун које су у складу са стандардима EN 455, EN 420 и ISO 13485, имају AQL 1.5 и
дужину 240mm, али код код којих произвођач декларисао дебљину на следећи начин?

 У вези са овим питањима, наручилац даје следеће ОДГОВОРЕ:
Партија 1 - Медицински и лабораторијски потрошни материјал I
У вези са ставком под р. бр. 22, прихватљиво је понудити ерленамјер са широким грлом,
захтеване запремине.
Партија 3 - Медицински и лабораторијски потрошни материјал III
У вези са ставком под р. бр. 26, у питању је техничка грешка Наручиоца, тако да је потребно и
прихватљиво понудити сталак димензија 296 x 118 x 34 mm.
У вези са ставком под р. бр. 27, одговарајуће је понудити сталак зелене боје захтеваних
димензија (255 x 137 x 72mm).
Партија 13 - Рукавице

У вези са ставком под р. бр. 11, одговарајуће је понудити рукавице предложене дебљине по
сегментима, уколико су дужине 240 mm и уколико испуњавају стандарде EN 455, EN 420, ISO
13485, AQL 1.

