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Assunto RE: Identificação de produtos a adquirir

Corpo da mensagem
Exmos senhores
Nos termos previstos na alinea a) do nº 5 do artº 50º do CCP, procede-se aos seguintes esclarecimentos:
Considera-se que os esclarecimentos pretendidos constam nas peças do procedimento, nomeadamente o Caderno de Encargos, que se enco
ntra disponivel quer na presente Plataforma eletrónica, quer no site do IPST, em, www.ipst.pt
Com os melhores cumprimentos
O Serviço de Aquisições

05/05/2020 17:58:09
Exma . Srs .,

Vem a CSL Behring Unipes s oa l, Lda . s olicita r que enviem uma melhor identifica çã o de qua is os produtos que pretendem a dquirir, a tra vés de numero de
CHNM, Código do SPSM ou des criçã o completa com dos a gem e a pres enta çã o, pois exiztem vá rios produtos comercia liza dos pela CSL, com a des igna çã o
que coloca m e neces s ita mos de s a ber qua l dela s s erá pa ra que pos s a mos ela bora r a propos ta .

Ao dis por pa ra es cla recimentos a diciona is .

Com os melhores cumprimentos ,
CSL Behring Unipes s oa l, Lda .

