ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Broj: 1342
Dana, 16.05.2018.godine
ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења / измене конкурсне документације у поступку јавне
набавке добра - медицинско-техничка помагала/РФЗО, по партијама, у поступку јавне
набавке мале вредности, ЈН број 3/2018, наручиоца Дом здравља Кула, по захтеву
заинтересованог лица
ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА:
(постављено наручиоцу дана 14.05.2018.године на е-маил адресу)
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, молимо за допуну конкурсне
документације у поступку јавне набавке мале вредности добара - медицинско техничких
помагала РФЗО, бр. 3/2018:
Имајући у виду да је од стране Агенције за лекове и медицинска средства издато решење о
стављању у промет медицинског средства - трачица и апарата за мерење гликемије AccuCheck Instant који су намењени пацијентима којима ваша установа издаје трачице на
налог/рецепт, молимо да извршите допуну НАЗИВА партије број 10, тако да гласи:
TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA GLUKOZE U KRVI ZA APARAT: ACCU-CHEK
ACTIVE ROCHE - TRAKA ACCU CHEK ACTIVE 50 KOM ROCHE ili odgovarajuce / ACCUCHEK INSTANT ROCHE - TRAKA ACCU CHEK INSTANT 50 KOM ROCHE ili odgovarajuce.
Молимо за доставу додатног појашњења / допуне конкурсне документације у складу са чл.
63. ЗЈН, те у складу са чл. 20. ЗЈН молимо да потврдите пријем овог захтева.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
(послат заинтересованом лицу дана 16.05.2018.године на е-маил адресу)
Поводом Вашег захтева за додатним појашњењима у поступку јавне набавке добра медицинско-техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне
набавке мале вредности, ЈН број 3/2018, обавештавамо Вас о следећем:
Прихватамо Ваше сугестије везано за допуну назива партије број 10, тако да ће након
измене партија број 10 да гласи:
TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA GLUKOZE U KRVI ZA APARAT: ACCU-CHEK
ACTIVE ROCHE - TRAKA ACCU CHEK ACTIVE 50 KOM ROCHE ili odgovarajuce / ACCUCHEK INSTANT ROCHE - TRAKA ACCU CHEK INSTANT 50 KOM ROCHE ili odgovarajuce.
Наручилац ће данас објавити измене конкурсне документације на Порталу јавних набавки и
на интернет страници, које ће садржати напред наведени захтев за допуну назива партије
број 10.
Питање и одговор се објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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