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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:
Питање:
I
У складу са конкурсном документацијом за јавну набавку добара број ЈНОП 20/2017 -Посуде за
одлагање медицинског отпада, на странама од 4 до 7 конкурсне документације у делу МИНИМАЛНЕ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ навели сте:
За ставку 1- Контејнер за медицински отпад 1 литар
„ Контејнер је од полипропилена, четвртастог облика ради лакше манипулације и веће стабилности,
температуре топљења 147 Ц, висине 183мм. пречник 103*103мм.“
За ставку II- Контејнер за медицински отпад 3 литре
„Контејнер је од полипропилена, четвртастог облика ради лакше манипулације И ВЕЋЕ
СТАБИЛНОСТИ ( ЗАТВАРАЊЕ ПОКЛОПЦА ПРИТ ИСКОМ. ПРИВРЕМЕНО И ТРАЈНО
ЗАТВАРАЊЕ) Температуре 147Ц висине 247мм. пречник 143*143мм.“
За ставку III- Контејнер за медицински отпад 4 литре
„Контејнер је од полипропилена, четвртастог облика ради лакше манипулације И ВЕЋЕ
СТАБИЛНОСТИ, ОБАВЕЗАН РОТИРАЈУЋИ ПОКЛОПАЦ РАДИ ЕКОНОМИЧНОСТИ Температуре
147Ц висине 190мм. пречник 190*л90мм.“
За ставку IV- Контејнер за медицински отпад 5 литара
„Контејнер је од полипропилена, црвене боје за сакупљање лекова четвртасти ВЕЋЕ СТАБИЛНОСТИ,
ОБАВЕЗАН РОТИРАЈУЧр ПОКЛОПАЦ РАДИ 147Ц висине 241 мм, пречник 200*200мм.“
облика радј лакше манипулације И КОНОМИЦНОСТИ Температуре
За ставку V- Контејнер за медицински отпад 5 литара
„Контејнер је од полипропилена, љубичасте боје за сакупљање цитотоксичних и цитостатичјдх лекова,
четвртастог облика ради Јакше манипулације ф ВЕЋЕ СТАБИЛНОСТИ, ОБАВЕЗАН РОТИРАЈУЋИ
ПОКЛОПАЦ РАДИ ЕКОНОМИЧНОСТИ ,температуре 147Ц, висине 241 мм, пречник 200*200мм.у
За ставку VI- Контејнер за медицински отпад 6 литара
„Контејнер је од полипропилена, четвртастог облика ради лакше манипулације И ВЕЋЕ
СТАБИЛНОСТИ, ОБАВЕЗАН РОТИРАЈУЋИ ПОКЛОПАЦ РАДИ ЕКОНОМИЧНОСТИ .температуре
147Ц, висине 270мм. пречник 190* 190мм.“
II
Уз све то тражите од понуђача да доставе: ЈЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ПРОИЗВОДА
ИЗДАТ ОД СТРАНЕ АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ“
Оно што је веома важно указати је да ниједна акредитована лабораторија нема акредитацију за методе
испитивања узорака. Дакле, МЕТОД ИСПИТИВАЊА ЈЕ ИЗВАН ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ!
На основу ових сазнања молимо Вас да избаците појам акредитоване лабораторије из текста конкурсне
документације јер није у логичкој вези са реалношћу.
У складу са чланом 10. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да у поступку јавне
набавке омогући сто је Могуће већу конкуренцију. У истом члану у ставу 2 се наводи да наручилац не
Може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогући било Којег понуђача да учествује у
поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем
дискриминаторних услова, техничких спецификација и критеријума.
Исто тако у спецификацији техничких карактеристика за контејнере наводите висине и пречнике истих
чиме чините озбиљан прекршај и ограничавате конкуренцију. Поклопци на неким кантицама морају
бити ротирајући док на другим треба да се затварају притиском!!!
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Члан 76. ЗЈН прописује да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не
дискриминишу Понуђаче.
III
Потврду о здравственој исправности гранулата такоде тражите што опет није у логичкој вези са
предметом јавне набавке, јер се траже контејнери у којима се избацује инфективан медицински отпад
који касније иде на третман!!!
Облик контејнера није гаранција за стабилност нити за лакшу манипулацију тако да не можете
ограничавати понуђаче ни по питању облика.
IV
Затим за ставку V I I - Љубичасте кесе са ознаком 700*500*0,04
У опису стоји боја: жута, димензија 550x700x0,05 Ставку VIII - Браон кесе са ознаком 700x500x0,04 У
опису стоји боја: жута, димензија 550x700x0,05 Ставку IX - Црвене кесе са ознаком 700x500x0,04 У
опису стоји боја: жута, димензија 550x700x0.05 Ставку X - Жуте кесе са ознаком 700x500x0,04 У
опису стоји димензија 550x700x0,05 Ставку XI - Црна кесе са ознаком 800x1100x0,5 У опису стоји
димензија 800x1 100, дебљине минимално 35 микрона
Молимо Вас да ускладите документацију са захтевима у конкурсној документацији те да величине
и дебљине буду истоветне, као и боје кеса јер је напросто немогуће да су све кесе жуте боје. Исто
тако Вас молимо за појашњење дебљине жутих, црвених,љубичастих и браон кеса од 0,05 кад је
стандард 0,035 до 0,04. За црне кесе сте ставили 50 микрона дебљину!

Одговор:
I
Наручилац је прилагодио техничке карактеристике захтеваних добара и дозволио одређена
одступања погледу величине контејнера за медицински отпад. Тако да сада гласи:
„Минималне техничке карактеристике ставка 1. Контејнер за медицински отпад 1л
Напомена: Употребљава се за сакупљање оштрих енфективних елемената попут игала, скалпела,
браунила и сл.
Сировински састав: полипропилен 100% (ПП)
Боја: жута ( и посуда и поклопац )
Температура топљења: 1470 С
Облик: четвртаст, ради лакше манипулације и веће стабилности
Димензије: висина 183мм (дозвољено одступање ±5%), пречник посуде 103*103 мм (дозвољено
одступање ±5%)
Обележавање: по прописима Републике Србије
Стандарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Паковање: 50 комада
Услови чувања: на собној температури заштићено од влаге и светлости
Рок трајања: 5 година
Минималне техничке карактеристике ставка 2. Контејнер за медицински отпад 3л
Напомена:Употребљава се за сакупљање оштрих инфективних елемената попут игала, скалпела,
браунила и сл.
Сировински састав: полипропилен 100% (ПП)
Боја: жута (и посуда и поклопац)
Температура топљења: 1470С
Облик: четвртаст, ради лакше манипулације и веће стабилности, (затварање поклопца притиском;
привремено и трајно затварање)
Димензије: висина 247мм (дозвољено одступање ±5%), пречник посуде 143 х 143мм (дозвољено
одступање ±5%)
Обележавање: по прописима Републике Србије
Стандарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Паковање: 50 комада
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Услови чувања: на собној температури заштићено од влаге и светлости
Рок трајања: 5 година
Минималне техничке карактеристике ставка 3. Контејнер за медицински отпад 4л
Напомена:Употребљава се за сакупљање оштрих инфективних елемената попут игала, скалпела,
браунила и сл.
Сировински састав: полипропилен (ПП) 100%
Боја: жута (и посуда и поклопац)
Температура топљења: 1470С
Облик: четвртаст, ради лакше манипулације и веће стабилности, обавезан ротирајући поклопац због
економичности
Димензије: висина 190мм (дозвољено одступање ±5%), пречник посуде 190х190мм (дозвољено
одступање ±5%)
Обележавање: по прописима Републике Србије
Стандарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Услови чувања: на собној температури заштићено од влаге и светлости
Рок трајања: 5 година
Минималне техничке карактеристике ставка 4. Контејнер за медицински отпад 5л
Напомена: Употребљава се за сакупљање отпада од лекова (чврстих и течних)
Сировински састав: полипропилен (ПП) 100%
Боја: црвене боје (и посуда и поклопац)
Температура топљења: 1470С
Облик: четвртаст, ради лакше манипулације и веће стабилности, обавезан ротирајући поклопац због
економичности
Димензије: висина 241мм (дозвољено одступање ±5%), пречник посуде 200х200мм (дозвољено
одступање ±5%)
Обележавање: по прописима Републике Србије
Стандарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Услови чувања: на собној температури заштићено од влаге и светлости
Рок трајања: 5 година
Минималне техничке карактеристике ставка 5. Контејнер за медицински отпад 5л
Напомена: Употребљава се за сакупљање цитотоксичних и цитостатичких лековакао и оштрих
елемената попут игала, скалпела, браунила и сл.
Сировински састав: полипропилен (ПП) 100%
Боја: љубичасте боје (и посуда и поклопац)
Температура топљења: 1470С
Облик: четвртаст, ради лакше манипулације и веће стабилности, обавезан ротирајући поклопац због
економичности
Димензије: висина 241мм (дозвољено одступање ±5%), пречник посуде 200х200мм (дозвољено
одступање ±5%) или приближно
Обележавање: по прописима Републике Србије
Стандарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Услови чувања: на собној температури заштићено од влаге и светлости
Рок трајања: 5 година
Минималне техничке карактеристике ставка 6. Контејнер за медицински отпад 6л
Напомена:Употребљава се за сакупљање оштрих инфективних елемената попут игала, скалпела,
браунила и сл.
Сировински састав: полипропилен (ПП) 100%
Боја: жута (и посуда и поклопац)
Температура топљења: 1470С
Облик: четвртаст, ради лакше манипулације и веће стабилности, обавезан ротирајући поклопац због
економичности
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Димензије: висина 270мм (дозвољено одступање ±5%), пречник посуде 190х190мм (дозвољено
одступање ±5%)
Обележавање: по прописима Републике Србије
Стандарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Услови чувања: на собној температури заштићено од влаге и светлости
Рок трајања: 5 година“
Код сваке ставке где је евентуално наведен заштићени назив добара подразумева се „ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ“. Да ли су понуде „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“ ће оцењивати стручно лице у Комисији, а на
основу достављених доказа (докумената) и евентуалних додатних захтева за доставом узорака у складу
са конкурсном докуметацијом и сл.
Код сваке ставке где је наведена димензија подразумева се дозвољено одступање од ±5%.
Наручилац код контејнера мање литраже тражи затварање поклопца притиском јер контејнери имају
краћу употребу (једнодневну) док се контејнери већих литража користе више дана, а како је већ
наведено четвртаст облик се тражи због лакшег дањег паковања (манипулације) и боље стабилности.
II
Све што је Наручилац захтевао де се достави уз све контејнере није ништа ново за ову врсту
добара, напомињемо да то нису добра од опште употребе, односно техничке карактеристике и квалитет
истих се доказује Извештајима о испитивњу материјала од Организација из Регистра акредитованих
организација Акредитованог тела Србије или копијама важечих сертификата стандарда издатих од
стране страних акредитованих установа. Упућујемо Вас на линк http://www.utot.gov.rs/tela-ocenj-usaglovlascena.php Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
III
Достављање потврде о здравственој исправности гранулата Наручилац је захтевао ради своје
безбедности јер жели осигурати да се у установи налазе производи који својим квалитетом обезбеђују
сигурност и нису штетни за употребу. Постављени захтеви се у потпуности ослањају на законе,
правилнике и остале правне акте РС.
IV

Наручилац је исправио техничке грешке у конкурсној документацији тако да сада гласи:

Минималне техничке карактеристике ставка 7. PVC љубичаста кеса са ознаком 700*500*0,04 (цито.)
Опис: Кеса је намењена скупљању „не-оштрих“ елемената попут газе, завојног материјала, туфера,
шприева, пластике, гуме и сл.
Димензије: минимално 500х700мм (дужина шава х висина кесе)
Дебљина: минимално 40 микрона
Материјал: Полиетилен високе густине (HDPE)
Боја: љубичаста – према домаћим прописима
Температура: да издржава минимално температуру од 121 оС
Штампа: У црној боји на српском језику. Ознака по прописима PC „biohazard“
Минималне техничке карактеристике ставка 8. PVC браон кеса са ознаком 700*500*0,04 (патоанат.)
Опис: Кеса је намењена скупљању „не-оштрих“ елемената попут газе, завојног материјала, туфера,
шприева, пластике, гуме и сл.
Димензије: минимално 500х700мм (дужина шава х висина кесе)
Дебљина: минимално 40 микрона
Материјал: Полиетилен високе густине (HDPE)
Боја: браон – према домаћим прописима
Температура: да издржава минимално температуру од 121 оС
Штампа: У црној боји на српском језику. Ознака по прописима PC „biohazard“
Минималне техничке карактеристике ставка 9. PVC црвена кеса са ознаком 700*500*0,04 (лекови)
Опис: Кеса је намењена скупљању „не-оштрих“ елемената попут газе, завојног материјала, туфера,
шприева, пластике, гуме и сл.
Димензије: минимално 500х700мм (дужина шава х висина кесе)
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Дебљина: минимално 40 микрона
Материјал: Полиетилен високе густине (HDPE)
Боја: црвена – према домаћим прописима
Температура: да издржава минимално температуру од 121 оС
Штампа: У црној боји на српском језику. Ознака по прописима PC „biohazard“
Минималне техничке карактеристике ставка 10. PVC жута кеса са ознаком 700*500*0,04
Опис: Кеса је намењена скупљању „не-оштрих“ елемената попут газе, завојног материјала, туфера,
шприева, пластике, гуме и сл.
Димензије: минимално 500х700мм (дужина шава х висина кесе)
Дебљина: минимално 40 микрона
Материјал: Полиетилен високе густине (HDPE)
Боја: жута – према домаћим прописима
Температура: да издржава минимално температуру од 121 оС
Штампа: У црној боји на српском језику. Ознака по прописима PC „biohazard“
Минималне техничке карактеристике ставка 11. PVC црна кеса за медицинско инфективни
отпад 800*1100*0,4 џамбо
Опис: Кеса је намењена скупљању „не-оштрих“ елемената попут газе, завојног материјала, туфера,
шприева, пластике, гуме и сл.
Димензије: минимално 800х1100мм (дужина шава х висина кесе)
Дебљина: минимално 40 микрона
Материјал: Полиетилен високе густине (HDPE)
Боја: црна – према домаћим прописима
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