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Питање бр.1: У склопу Партије III, као ставке 1а и 1б, односно 2а и 2б траже се Фрејзер селективни
додатак и Фрејзер селективни додатак (F.A.C.) за полубујон по Фрејзеру у случају ставке 1, односно
бујон по Фрејзеру у случају ставке 2. Да ли би понуда у којој би уместо 1а и 1б, односно 2а и 2б, био
понуђен један производ који по саставу одговара збирном саставу ове две ставке био прихватљив? У
случају да је ова понуда прихватљива, да ли у Обрасцу структура цена може бити попуњена структура
цена само за ставку 1а, односно 2а. Док би за ставке 1б, односно 2б, структура цена остала
непопуњена? Уз понуду бисмо приложили и изјаву о производу који по саставу одговара збирном
саставу две ставке, као и доказ о саставу производа који нудимо.
Одговор: Код подлога које у свом саставу имају селективне додатке, постоји могућност да је један
или више додатака инкорпорирано у бази те подлоге. У том случају, изражава се цена базе и
селективног додатка који није у бази. Цена додатка који је у бази се не изражава. Обавезна је изјава о
производу и доказ о саставу производа који доказује да је понуђена подлога одговарајућа траженој.
Питање бр.2: У склопу Партије XII, Е-тестови, под редним бројем 2, тражи се Е-тест SXT(0,002-32).
Да ли је тражени артикал Е-тест Trimethoprim-Sulfamethoxazole (0,002-32)? Уколико јесте, за овај
производ на званичној интернет страници Агенције за лекове и медицинска средства не постоји
податак о упису у регистар медицинских средстава. С обзиром на ову чињеницу, ни један од
понуђача неће моћи да понуди производ који одговара захтеву да понуђена IVD медицинска средства
буду регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства, па предлажемо да ову ставку
искључите из Партије.

Партија XII се мења и избацује се ставка 2. SXT (0.002-32). Производ није уписан
у регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства.
Одговор:
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