Брпј: 020-30-23/8
Датум: 12.06.2017. гпдине
Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1
у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Аутпклав за стерилизацију впденпм
парпм, редни брпј набавке: ЈНМВ 22/17
Наручилац је дана 08.06.2017. гпдине и 09.06.2017. гпдине пд заинтереспваних лица,
путем е-маила, примип Захтеве за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне
дпкументације за јавну набавку дпбара – Аутпклав за стерилизацију впденпм парпм, редни брпј
набавке: ЈНМВ 22/17, у пквиру кпјих су тражена следећа ппјашоеоа:
Питаое 1: Тражене су двe затвпрене кaнтe зa стeрилизaциjу oд нeрђajућeг чeликa, oригинaлнe,
димензија (ØxВ) 38±5cm x 26±5cm. Да ли се мисли на неперфприране канте тражених димензија?
Питаое 2: Нa стрaни 3/36 кoнкурснe дoкумeнтaциje, у дeлу 2. СПEЦИФИКAЦИJA зaхтeвaн je:
Aутoклaв зa стeрилизaциjу вoдeнoм пaрoм пoд притискoм слeдeћих кaрaктeристикa:
Нaмeнa: зa стeрилизaциjу биoлoшкoг мaтeриjaлa, лaбoрaтoриjскoг прибoрa и дeлoвa прoцeснe
oпрeмe. Кaкo je прeдмeт jaвнe нaбaвкe aутoклaв зa стeрилизaциjу вoдeнoм пaрoм пoд притискoм
кojи би сe кoристиo зa стeрилизaциjу биoлoшкoг мaтeриjaлa, лaбoрaтoриjскoг прибoрa и дeлoвa
прoцeснe oпрeмe, дa ли je у пoнуду пoтрeбнo укључити флeксибилни тeмпeрaтурни сeнзoр кojи сe
зaрoни у сaм узoрaк или рeфeрeнтну пoсуду и вoди прoцeс стeрилизaциje истoг, кaкo би сe
eлиминисaлa мoгућнoст oдсуствa/нeпoстojaоa стeрилизaциje услeд мoгућe рaзликe измeђу
тeмпeрaтурe узoркa и тeмпeрaтурe у кoмoри?
Питаое 3: Нa стрaни 3/36 кoнкурснe дoкумeнтaциje, у дeлу 2. СПEЦИФИКAЦИJA зaхтeвaнo je дoбрo
слeдeћих кaрaктeристикa:
- димeнзиje кoмoрe (ØxВ): 40±5x80±5cm
- спoљaшоe димeнзиje (ШxДxВ) 640±10cm x 730±10cm x 1340±10cm.
Дa ли je прихвaтљивo пoнудити aутoклaв унутрaшоих димeнзиja кoмoрe (ØxВ): 400 x 750 mm и
спoљaшоих димeнзиja (ШxДxВ) 550 x 780 x 1080 mm кojи je oпeрaтивнo прaктичниjи зa кoрисникa
збoг дaлeкo eргoнoмичниjих спoљaшоих димeнзиja(висинe)?
Питаое 4: Нa стрaни 5/36 и 6/36 кoнкурснe дoкумeнтaциje, у дeлу 4.2. ДOДATНИ УСЛOВИ ЗA
УЧEШЋE У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE ИЗ ЧЛAНA 76. ЗAКOНA O JAВНИM НAБAВКAMA, кao услoв
пoслoвнoг кaпaцитeтa пoд тaчкoм 2. стe нaвeли: дa je пoнуђaч у пeриoду oд 04.06.2014. гoдинe дo
04.06.2017. гoдинe испoручиo нajмaоe три aутoклaвa прoизвoђaчa дoбрa кoje нуди.
Кaкo сe дoдaтни услoв дa je пoнуђaч у пeриoду oд 04.06.2014. гoдинe дo 04.06.2017. гoдинe
испoручиo нajмaоe три aутoклaвa прoизвoђaчa дoбрa кoje нуди, дoкaзуje дoстaвљaоeм Пoтврдe o
испoручeним дoбримa, дa ли сe уз рeфeрeнтну пoтврду (a имajући у виду зaкoнскe рeгулaтивe и
зaкoнскe oбaвeзe увoзникa-испoручиoцa и прoизвoђaчa oпрeмe, вeзaнo зa судoвe пoд притискoм
и eлeктричну oпрeму) дoстaвљa и дoкaз o усaглaшeнoсти и усклaђeнoсти испoручeних,
рeфeрeнтних aутoклaвa сa свим вaжeћим прeдмeтним прaвилницимa и рeгулaтивaмa нa
тeритoриjи Рeпубликe Србиje?
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На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сачинила је дана 12.06.2017. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:
Одгпвпр 1: Да, мисли се на неперфприране канте тражених димензија.
Одгпвпр 2: У пoнуду није пoтрeбнo укључити флeксибилни тeмпeрaтурни сeнзoр.
Одгпвпр 3: Прихвaтљивo је пoнудити aутoклaв димeнзиja кап штп је наведенп у дeлу 2.
СПEЦИФИКAЦИJA Кпнкурсне дпкументације.
Одгпвпр 4: Кпмисија је мишљеоа да су увoзници, испoручиoци и прoизвoђaчи oпрeмe савесни и
да ппштују свпје закпнске пбавезе. Наведени услпв се дпказује дпстављаоем самп захтеване
Пптврде.
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца.

Кпмисијa за јавну набавку
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