РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Завод за јавно здравље Панчево
Пастерова 2, 26000 Панчево

Наш знак:01-187/8-2018
Датум:19.03.2018г.
Ваш знак:

Предмет: Одговор на питањe за Јавну набавку мале вредности МД-IV/2018- Материјал за
домаћинство
На адресу Завода за јавно здравље Панчево пристигло је питање за ЈН мале вредности МДIV/2018- Материјал за домаћинство 16.03.2018 год. које гласи:
Питање бр 1: Партија 6
Молимо да нам појасните ставку под рединм бројем 3. за партију број 6 - Средства за
дезинфекцију руку и површина.
Да ли Вам треба 100% концентрат овог производа или само концентрован радни раствор и да
ли тражите цену по једном паковању од 2000мл или цену по 1 литри?
Питање бр 2: Партија 6
У партији 6 навели сте: ставка 1 и 2.
Где је опис техничких карактеристика идентичан у обе ставке. Познајући тражена добра,
претпостављамо да сте у првој ставци уместо ‘’hlorheksidin-diglukonat’’ хтели да напишете :
‘’o-fenil fenol (orthoxenol ili 2-byphenilol)’’

Свакако, навели сте називе два различита проиизвода, а описи техничких карактеристика
је идентичан, те грешку треба отклонити.
-Такође вас молимо да поред сваког имена производа додате речи : ‘’или одговарајуће’’ ,
у складу са Законом о Јавним набавкама
U stavci 3 ste tražili:
‘’Gigasept FF new’’ је медицинско средство регистровано у АЛИМС (као и сви
производи који служе за прање и дезинфекцију инструмената свих произвођача
присутних на тржишту РС), те добављач производа за ову партију мора поседовати
посебну дозволу Министарства Здравља за обављање делатности. Такође, морате имати
увид у решење АЛИМС за овај производ. У случају да произвођач ове ставке није и
понуђач, у складу са чл. 132 Закона о лековима и медицинским средствима, дужни сте
тражити гаранцију континуираног снабдевања-Овлашћење носиоца регистрације у
АЛИМС за тражени производ или уговор о дистрибуцији са произвођачем.

Тел.Фаx. +381 13 322 965

Директор тел. +381 13 318 713

е-маил: info@zjzpa.org.rs

ПИБ 102002701

Одговор: Мењамо конкурсну документацију за партију 6 страна 33/46 и продужавамо рок за
достављање понуда за 26.03.2018г до 11 часова.

Измена конкурсне документације
Наручиоца.19.03.2018г.
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