
 
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    

 03 Број: 4795 

Дана,27.12.2013.год. 

 

Питања понуђача: 

 
 Поштовани,  

 

Анализом достављене конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку, 
набавку добара ЈН 42/2013 - КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, коју је наручилац 
Дом здравља Земун објавио на Порталу Управе за јавне набавке ,09.12.2013.године. 
установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења па Вам у складу са 
чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, постављамо питања и молимо да нам на иста 
одговорите: 

 
овум путем желимо сигнализирати да нисте и потпуности одговрили на појашњење од 
17.12.2013,а везно је је за Партију 5 – Стоматолошка опрема,ставка 10 „аутокалв класа Б“ : 
3.У техничким карактеристикама наручилац у Партији 5 – Стоматолошка опрема под 
ставком 10(Аутоклав класа Б),захтева меморисано 12 програма стерилизације.Овако 
дефинисан захтев дискриминише велики број понуђача на тржишту јер за аутоклаве 
стандард представља 6 меморисаних програма стерилизације,што би наручилац требао да 
прихвати јер се у противном онемогућава постизање најповљније понуде по наручиоца 
*Како се програми парне стерилизације дефинишу на температурама 121°Ц и 
134°Ц,молимо наручиоца да опише тражених 12 програма у смислу врсте 
инструмената,температуре и временског опсега за трајање циклуса како би се омогућило 
подношење адекватне понуде,јер тренутно нејасно дефинисани захтеви стварају простор 
за подношење неадекватних понуда. 
*Још једном напомињемо да је наручилац у обавези да ставке из партије 5 раздвоји у 
засебне партије јер претрагом сајта Агенције за лекове и медицинска средства ћете 
увидети да ставка 10(аутоклав Б класа) спада у категорију медицинских средстава 05-
болничка,апаратурна опрема,класа II b,док остале ставке припадују категорији 
медицинских средстава 03-дентална медицинска опрема,класа II a.Стога Вас молимо да 
уважите нашу молбу и раздвојите партију 5 на засебне партије,јер медицинска средства 
различитих категорија и класа не могу бити део једне партије.  
  
 
 



03 Број: 4795-2 

Дана,30.12.2013.год. 

Одговор понуђачу: 

Дана 17.12. одговорили смо Вам исто на постављено питање у вези раздвајања Партије 
бр.5 у више партија, разлог: Набавку финансира Градски секретаријат за здравство 
ГРАДА Београда, самим тим и процедура око одобрења поступка и добијања средстава 
као и Закључак градоначалника се заснива на томе што је у самој Одлуци о покретању 
поступка наведено колико партија, њихова процењена вредност, техничка спецификација 
односно захтеване карактеристике за дати апарат.  

Подсећамо Вас да је у складу са Законом о ЈН наручилац у могућности да формира ЈН као 
једну или више партија. Издавајње једног добра у посебну партију би значило да би сва 
 остала добра чинила другу партију што би значајно изменило саму ЈН. Из ових разлога 
Наручиоц остаје при захтевима из ЈН по овом питању. 

3. Прихватљиво је понудити број програма стерилизације већи од 6. 

Наручиоц остаје при захтевима из документације ЈН. 
циклуси су следећи: 
  
- Helix/B&D тест 35 мин,     тест циклус, пробни циклус 
- Вакуум тест 15мин ,     тест циклус, пробни циклус 
- 121° умотано са шупљином 43 мин, Б циклус, за ломљиве материјале са шупљином, за 
инструменте од нерђајућег челика са шупљином и турбине ( умотано )  
- 134° умотано са шупљином 35 мин, Б циклус, за инструменте од нерђајућег челика са 
шупљином и турбине ( умотано )  
- 121° умотано компактно 40 мин, С циклус, за гумене и ломљиве материјале ( компактно 
умотано ) 
- 134° умотано компактно 33 мин, С циклус, за гумене и металне материјале ( компактно 
умотано ) 
- PRION 134° 51 мин, Б циклус, за инструменте од нерђајућег челика са шупљином и 
друге металне инструменте ( умотано ) 
- 121° порозно 55 мин, Б циклус, за порозне материјале ( није умотано ) 
- 134° порозно 55 мин, Б циклус, за порозне материјале ( умотано ) 
- 121° брза стерилизација 33 мин, С циклус, за гумене и ломљиве материјале компактне ( 
није умотано ) 
- 134° брза стерилизација 23 мин, С цилклус, за гумене и металне материјале компактне ( 
није умотано ) 
- 134° умотано са шупљином 30 мин, Б циклус, за ломљиве материјале са шупљином, за 
инструменте од нерђајућег челика са шупљином и турбине ( није умотано) 
 

Komisija za javnu nabavku br. 42/2013, Kupovina medicinske opreme, oblikovana po partijama 


