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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-набавка реагенаса за коагулацију и тестирање крви за период од годину дана у oтвореном
поступку јавне набавке број јавне набавке 2/19
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Поштовани у вашој Ј/Н бр 2/19 за партију 5 на страни 7 и 36 тражили сте ставку :
1.

ID gel kartica za detekciju monospecifičnog DAT testa ( IgG, IgA,IgM,C3C ,C3d, autokontrola )

2.

За све гел картице тражено је да буду пак 4x12

Стога вам постављамо питање :
1.

Да ли ће бити прихватљива понуда уколико понудимо Гел картицу за детекцију моноспецифичног DAT
testa ( AHG , IgG,C3d i autokontrola )

2.

Да ли ће бити прихваћена понуда и уколико понудимо паковање гел картица које није 4 x12 .

Одговор 1:

1. Биће прихватљива и та конфигурација.
2. Наручилац ће прихватити понуду уколико понуђач понуди паковање гел картица које није 4 x12 и
уколико је до висине процењене вредности за ту партију која се налази у конкурсној документацији на
страни 2.

Питање 2:
У партији 4 на страни 6 конкурсне документације тражили сте да серум анти А1 бочица 5 мл буде моноклонски .
Молим Вас да нам одговорите да ли ће бити прихватљива понуда уколико понудимо Анти А1 лектин уместо
моноклонски јер су у питању реагенси који се користе у исте сврхе и на исти начин .
Молим Вас да нам у циљу будуће сарадње омогућите равноправно учешће на тендеру.

Одговор 2:

Биће прихватљива понуда уколико се понуди анти А1 лектин.

Комисија за јавне набавке

