Број: 4153/5-1
Датум: 07.06.2017.год.
На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну
радиологију по партијама за период до годину дана, ЈН ОП 26Д/17, даје
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересована лица су тражила додатна појашњења у вези са предметном јавном набавком у
виду следећих питања:
Питање 1.
У партији 1 - Микросефере за емболизацију лека, наведено је да су микросфере за емболизацију,
тражених димензија, намењене за администрацију лека. Потребно је да се појасни да ли се ради о
техничкој грешки, обзиром да техничка специфкација из конкурсне документације указује да се траже
микросфере за емболизацију које немају намену админитрације лека.
Одговор наручиоца:
У вези са партијом 1, у питању је техничка грешка, ради се о микросферама за администрацију лека, а не
о сферама за емболизацију.
Питање 2.
Да ли су за наручиоца прихватљиве микросефере за администрацију лека, из партије 2, промера 50-200
атмосфера?
Одговор наручиоца:
Ради се о техничкој грешки, партија 2 се односи на микросфере за допремање лека, запремине 2ml у
шприцу од 10ml, дијаметра од 70-150 микрона.
Питање 3.
Да ли је за наручиоца прихватљив сет тражене спецификације за партију 3 - Сет уводник за феморални
приступ од polypropylena без игле или сет од polypropylena са иглом?
Одговор наручиоца:
За наручиоца је прихватљив сет са иглом, како је и наведено у спецификацији конкурсне документације
за партију 3.
Питање 4.
Да ли је за наручиоца прихватљив One step cет за пункцију 5F 17cm или 6-8F 25cm
Одговор наручиоца:
Наручилац прихвата One step cет за пункцију дужине 25cm, 6Fr, односно како је и наведено у
спецификацији конкурсне документације за партију 11.

Питање 5.
Да ли ће се понуда за партију 4 сматрати одговарајућом уколико се понуди тражени сет уводник дужине
24cm, а у свему осталом у складу са захтевом наручиоца.
Одговор наручиоца:
Понуда ће се сматрати одговарајућом уколико се понуди уводник дужине 24cm за партију 4..
Наручилац ће у вези са наведеним извршити измену конкурсне документације за партије 1, 2 и 4.
Дн:
- порталу ЈН

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 26Д/17

