Наручилац:
Дом здравља „Нови Београд“
Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд
ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања, измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке
12/2019
Заинтересована лица поставила су следећа питања:
1. „Poštovani,
prema Vašem pozivu za JN 12/20019, partija 12 molim vas da pojasnite da li je odgovarajuće ponuditi namenski farmaceutski frižider za vakcine sa finijom kontrolom
temperature u opsegu +2 do +8 C i svim ostalim karakteristikama koje odgovaraju traženom?“
2.„Poštovani,
Obraćamo Vam se povodom javne nabavke medicinske opreme broj 12/2019. Za partiju 12 - frižider za vakcine – Da li je prihvatljivo ponuditi model frižidera
zapremine 264 L i dimenzija (ŠxDxV) 60 x 65,5 x 163,5 cm, a koji u svemu ostalom ispunjava tražene karakteristike?“
3. “ Postovani,

Zbog ustede vremena prilikom pripremanja tendera, molimo vas da objavite procenjenu vrednost, za partiju broj 15- Klar, JNMV 12/2019“
Одговор Наручиоца:
Одговор на питање број 1: Наручилац ће прихватити и наведени температурни опсег фрижидера.
*Овим Наручилац врши измену конкурсне документације за партију 12 – Фрижидер за вакцине, страна 50, „Спецификација“ тако да мења
ставку „температурни опсег рада: од +2C до +15C“ која сада гласи: „температурни опсег рада: од +2C до ≤ +15C“
Такође, наручилац мења ставку „медицинско-фармацеутски лабораторијски фрижидер“ која сада гласи „фармацеутски фрижидер“
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Одговор на питање број 2: Наручиоцу је прихватљива и наведена запремина. У Обрасцу „Спецификација“ спољашње димензије су наведене као cca, а с
обзиром да је разлика између захтеваних димензија и димензија наведених у питању заинтересованог лица само 0,5cm, димензије су прихватљиве
*Овим Наручилац врши измену конкурсне документације за партију 12 – Фрижидер за вакцине, страна 50, „Спецификација“ тако да мења ставку „капацитет
минимум 270L“ и сада гласи: „капацитет минимум 264L“
Одговор на питање број 3: Наручилац није у обавези да објављује процењене вредности набавке

Kомисија за јавну набавку
„Куповина медицинске опреме“,
редни број набавке 12/2019
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