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Сомбор, 12.03.2020. године
Број: 26 - 1945/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Молимо да размотрите наш предлог везано за ЈН бр.61/19 , Партија 8 -

Потрошни за ендоскопију
Како су у горе наведеној партији тражене ставке са више производа , који се разликују
по дужини, намени и цени ( Ставке 7,8,10,11,12,13,19) и како тражене количине не
одговарају величини оригиналних паковања, а нисмо у могућности да делимо
оригинална паковања,
Молимо та размотрите предложену табелу и измену.

Назив производа

Јед. мере

Кол. за год.
потребе

1

2

3

4

1 ShockPulse 1.50 reusable probe
2 Grasping forceps, 5Fr, semifleksibilan

1
1

Triopod forceps za izvlačenje polipa i stranih tela, plastikom
obložena košuljica, širina otvaranja 20mm, idealan za veće
4
polipe(radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm) - (FG45U-1)

kom

1

2

Petopod forceps za izvlačenje polipa i stranih tela, plastikom
obložena koquljica, širina otvaranja 20mm, idealan za manje
5
polipe i meka tkiva (radna dužina 2300mm, min. radni kanal
2,8mm) - (FG-46U-1)

kom

3 Monopolarna resekciona omča, 30° 24Fr

kom kom kom

Ред. број

Достављамо табелу са раздвојеним ставкама и назначеним величинама оригиналних
паковања.

2

8 Košuljica za NM-4U ( MAJ 69)
9 Injekcione igle za NM-4L, (a 6kom/pak) (Maj 68)
10 Injekcione igle za NM-4U, (a 6kom/pak) (Maj 70)

2

1
1
1

14 Crevo za ispiranje kroz dodatni kanal (MAJ 1608) 10kom /pak

pak kom kom

15 Adapter za ispiranje za radni kanal ( MAJ 1606) 10kom /pak

pak

1

16 Crevo za ispiranje kroz radni kanal ( Maj 1607) 10kom /pak

pak

1

17 Biopteri jednokratni za gastroskop (FB 230K) 20kom /pak

pak

1

1

18 Biopteri jednokratni za kolonoskop (FB 230U) 20kom /pak

kom kom kom pak kom kom kom kom pak

Jednokratni klipsevi za EZ klipser, a 40kom /pak - sterilni
jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 135°, dužina kraka
11 klipsa 9mm- -široko otvaranje klipsa, ljubičasti kertridž, za
klipsovanje posle EMR-a i polipektomija, za klipsovanje polipa
sa velikom peteljkom i za tangencijalni pristup (HX-610-135L)

pak pak kom kom pak

7 Košuljica za NM-4,5,6,7L (MAJ 67)

1

pak

6 Usnik (jednokratni) (a 50kom/pak) (MAJ-1632)

1

12 Četkica za čišćenje radnog kanala dugačke (BW-20T)
13 Četkica za čišćenje radnog kanala kratke (MH507)

19 Sistem creva za za pranje endoskopa (MH 946)
20 Čep za čišćenje i pranje endoskopa (MH 944)
21 Dugme za sukciju za endoskope (MH 443)
22 Dugme za voda-vazduh (MH 438)
23 Filteri za aspirator ( a10kom/pak)
24 Flašica za endoskop (voda-vazduh) (Maj 901)
25 Dugme za CO2
26 Aplikatori za hemoklipse za gastroskop (HX110LR)

1
1
1

1
1
2
2
2
2
1
1

kom

27 Aplikatori za hemoklipse za kolonoskop (HX110UR)

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, и мења конкурсну
докуемтнацију.
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