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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: увидом у конкурсну документацију за ЈН 7/2017 у делу VII Образац структуре цене са
упутством како да се попуни, за партију 20 Физиолошки раствор 0.9% НаЦл за припрему и
завршетак ХД третмана са инфузионом линијом, приметили смо у напомени да сте као услов
тражили:" Уколико је понуђено медицинско средство, у приложеном проспекту , каталогу
односно упутству за употребу мора бити јасно истакнуто да се може примењивати у
хемодијализним третманима (фотокопија решењ АЛИМСа , фотокопија упутства за употребу).
Наше
ше питање гласи: Да ли ћете прихватити понуду, која се састоји из комплета састављеног од
физиолошког раствора 1Л( регистрован као лек) и одговарајућег инфузионог луер лоцк
наставка регистрованог као медицинско средство, у којој у каталогу за инфузиони нас
наставак(
регистрован као медицинско средство) није специфично наглашено да се ради о производу за
хемодијализу?
Напомињемо да се у Правилнику РФЗО о стандарду материјала за дијализу која се обезбеђују
из средстава обавезног здравственог осигурања сл. гласник
гласник бр (88/12, 41/13, 36/14, 37/14,
88/15) Физиолошки раствор за припрему и завршетак ХД третмана спада у групу
неспецифичног материјала за хемодијализу.
2) Да ли ћете прихватити понуду за исти комплет ( физиолошки раствор 1Л регистрован као
лек и одговарајући
рајући инфузиони систем са луер лоцк,регистрован као медицинско средство) у
којем један део комплета- инфузиони систем са луер лоцком регистрован као медицинско
средство нема упутство за употребу АЛИМС?
Разлог због којег АЛИМС није издала упутство за употребу
употребу за наведени производ је што тај
производ спада у категорију 1С медицинских средстава за које се не издаје упутство за
употребу при упису у регистар медицинских средстава.
Ми ћемо као потенцијални понуђач, у случају да прихватите нашу понуду, у конк
конкурсној
документацији ставити изјаву на меморандуму фирме да под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу гарантујемо да за понуђени производпроизвод медицинско средство АЛИМС није издала
упутство за употребу при упису производа у регистар медицинских средстава
средстава.
Одговор: Да, Наручилац ће прихватити понуду.

