Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 897/3-1
Дана: 25.03.2019. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 1. конкурсне документације по јавној набавци ЈН
бр. 04/19.
Дана 25.03.2019. године достављен је захтев за појашњење конкурсне документације у складу са
чланом 63. и чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015– у
даљем тексту ЗЈН), за припремање понуда у вези конкурсне документације за јавну набавку у отвореном
поступку добра – медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19.
ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио следеће питање
везано за предметну јавну набавку, и то:
“Obzirom da je proizvodjac ConvaTec prestao da proizvodi dva proizvoda kojima su do sada snabdevane apoteke u
Srbiji, molimo vas da u specifikaciji za partije 17 i 22 unesete ove izmene:“
Partija 17
13610- KESA ZA ILEOSTOMU DRES+ 19-64MM 10 KOM
BRITANIJA ili Odgovarajući

CONVATEC ili odgovarajući, CONVATEC, VELIKA

NOVI PROIZVOD
Genericki naziv – Esteem + kesa sa ispustom i stipaljkom, Stoma proizvod, kesa za ileostomu, jednodelni sistem
20-70 mm
i
Partija 22
13810- KESA ZA KOLOSTOMU DRES+ 19-64MM 30 KOM CONVATEC ili odgovarajući, CONVATEC, VELIKA
BRITANIJA ili Odgovarajući
NOVI PROIZVOD
Esteem + zatvorena kesa, Stoma proizvod, kesa za kolostomu jednodelni system 20-70 mm
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:
На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо следећи одговор:
Усваја се захтев потенцијалног понуђача, Комисија за јавну набавку ће објавити измену
конкурсне документације.
Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет страници
наручиоца (25.03.2019. године).
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