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Број: 30-5327/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: У циљу повећавања конкуренције у предметном поступку јавне набавке, молимо Вас
да одговорите позитивно на питања и предлоге везане за техничке захтеве, јерначин на који су
постављени поједини технички захтеви у документацији јавне набавке у многоме смањује број
потенцијалних понуђача који могу да понуде захтевана добра и тиме равноправно учествују у
поступку јавне набавке.
У наставку наведена питања се односе на минималне захтеване техничке карактеристикекоје
су дефинисане у поглављу ВИИИ конкурсне документације, то јест у одељку 4.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА предметног поглавља (страна 32 и 33).

Запремина коморе стерилизатора
На страни 32 конкурсне документације је наведено:

„Комора је непролазна, хоризонтална,четвртастог пресека, запремине 450
до 460 литара, 6 стандардних стерилизационих јединица“
Запремина коморе стерилизатора је један од начина изражавања њеног капацитета,
који се иначе најчешће изражавабројем стандардних стерилизационих јединица (скр.
СТУ, или СТЕ) који у комору могу да се сместе. У овом случају Наручилац дефинише и
број СТУ (6 комада) и опсег запремине коморе (450-460 литара).
Ограничавање запремине у овако уском опсегу је изразито рестриктивно, јер
стерилизатори капацитета 6 СТУ, расположиви на тржишту наше земље, имају
запремину коморе од 420 до 490 литара. Штавише, стерилизатори капацитета 6 СТУ, а
повећане запремине, рецимо 480 литара, омогућавају смештање веће количине
материјала у комору, него што је то Наручилац захтевао (460 литара).
Стерилизатор произвођача кога нуди подносилац ових питања, и који је један од
најпродаванијих и најсавременијих модела у Европи, поседује капацитет од 6 СТУ, а
запремину од 481 литар. Истовремено овај модел одликује изразито мала потрошња
радних флуида и електричне енергије, а повећана висина коморе која омогућава
стављање веће количине материјала.
Молимо Вас да извршите корекцију техничког захтева те прихватите
стерилизаторе који поседују капацитет коморе од 6 СТУ, а имају запремину коморе
у опсегу 450-500 литара, како би се омогућило равноправно учествовање у јавној
набавци понуђачима који нуде уређаје бољих перформанси од тражених.
Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача за наведени технички
захтев, тако да он сада гласи:
„Комора је непролазна, хоризонтална, четвртастог пресека, запремине 6 стандардних
стерилизационих јединица.“

Питање: Снага генератора паре
На страни 32 конкурсне документације је наведено:

„Стерилизатор поседује сопствени генератор паре укупне снаге 35 до 40 кW“
Снага генератора у многоме утиче на време трајања циклуса. По правилу веће снага
значи бржи, то јест краћи циклус. Стерилизатори капацитета 6 СТУ, запремине коморе
од око 450-500 литара, који се налазе у продаји на тржишту Србији, имају генераторе
паре снаге 36-55 кW. Захтев да снага генератора буде у опсегу 35-40 КW је врло
рестриктиван и искључује квалитетније уређаје, повећане снаге, који имају краћи
циклус стерилизације, што је иначе веома битно за већину корисника.
Обиласком здравствене установе Наручиоца установљено је да се предвиђа
инсталирање стерилизатора у новопројектовану просторију, у којој иначе не постоји
обезбеђен довод електричне енергије велике снаге, што значи да је свакако неопходно
да се пројектује и изведе потпуно нови напојни кабл. Из тог разлога, веома
рестриктивно ограничавање дозвољене снаге генератора водене паре нема посебног
смисла, јер постоје услови да се обезбеди снабдевање стерилизатора већом електричном
снагом од оне која је дефинисана у минималним техничким карактеристикама.
Стерилизатор произвођача кога нуди подносилац ових питања, и који је један од
најпродаванијих и најсавременијих модела у Европи, поседује снагу генератора водене
паре од 50 кW, што заједно са још неким техничким решењима омогућава далеко
најбржи циклус стерилизације у односу на моделе других произвођача присутних на
нашем тржишту. Штавише, овај уређај поседује изразито малу потрошњу електричне
енергије по циклусу стерилизације, па је за Наручиоца веома битно да не поистовећује и
директно везује појмове „инсталисане снага“ (дефинисано јавном набавком) и
„потрошња електричне енергије“ (није дефинисано јавном набавком). Већа снага не
значи и већу потрошњу електричне енергије, за шта је наш уређај најбољи пример.
Молимо Вас да извршите корекцију техничког захтева те прихватите
стерилизаторе који поседују електричне генераторе водене паре снаге 35-50 кW,
како би се омогућило равноправно учествовање у јавној набавци понуђачима који
нуде уређаје бољих перформанси од тражених.

Одговор: Електро-ормар из ког је могуће извући напајање електричне енергије за уређај
који је предмет набавке, а који је најближи просторији у којој је планирана инсталација,
не може да издржи већу снагу генератора од 40 кW. Свако другачије решење изазвало би
додатне трошкове и преправке.
Испитивањем тржишта, утврђено је да неколико светских произвођача нуди уређаје који
задовољавају тражену карактеристику.
Због наведених техничких ограничења, односно зог безбедности рада и функционисања
уређаја, дозвољена снага генератора паре код стерилизатора је максимално 40 кW.
Наручилац остаје при свом захтеву.

1.

Питање: Димензије стерилизатора
На страни 32 конкурсне докуметнације је наведено:

„Димензије стерилизатора:
Висина: максимално 2500 мм
Ширина: максимално 1000 мм
Дубина: максимално 1300 мм“
Рестриктивно дефинисање димензија стерилизатора, како је то учинио Наручилац у
предметном поступку јавне набавке, има смисла искључиво уколико су димензионално
лимитирани пролази и простор за уношење и инсталацију стерилизатора.

Обиласком здравствене установе Наручиоца установљено је да се предвиђа
инсталирање стерилизатора у новопројектовану просторију, у којој постоји довољно
простора за инсталирање стерилизатора и нешто већих димензија у односу на
захтеване.
Стерилизатор произвођача кога нуди подносилац овог захтева, и који је један од
најпродаванијих модела у Европи, поседује ширину 1.100 мм, висину 2.000 мм и дубину
1.350 мм. Расположив простор у објекту Наручиоца дозвољава инсталацију уређаја ових
димензија, док се истовремено ради о врло малим разликама у односу на захтев из
конкурсне документације. Наручиоца не треба да брине инсталациона ширина
стерилизатора, јер је на нашем стерилизатору могуће привремено спустити ширину на
испод 1.000 мм, што је битно за уношење кроз врата и пролазе мањих димензија. Исто
тако, наш стерилизатор одликује мала висина, што је додатно значајно за једноставније
уношење кроз врата која у нашим здравственим установама имају висину до 2.200 мм,
али и за остављање више простора изнад стерилизатора у циљу једноставнијег
одржавања, монтаже централних вентилационих канала и сл.
Молимо Вас да извршите корекцију техничког захтева те прихватите
стерилизаторе који поседују висину до 1.100 мм и дубину до 1.400 мм, како би се
омогућило равноправно учествовање у јавној набавци понуђачима који нуде
уређаје бољих перформанси од тражених.

Одговор: Простор за инсталацију предметне опреме јесте рестриктиван и не могу се
прихватити веће димензије опреме због манипулативног простора за руковаоца
стериллизатора и за будући сервис.
Такође, у случају набавке уређаја већих димензија од захтеваних, били бисмо принуђени
да проширујемо двоја врата, што би изискивало велике додатне трошкове.
Испитивањем тржишта, утврђено је да неколико светских произвођача у свом
производном програму има стерилизаторе ширине 1 м и уже.
Наручилац није у могућности да прихвати измену ширине стерилизатора и остаје при
свом захтеву.
Остале димензије (висина и дубина) се могу прихватити.
Питање: У конкурсној документацији, у списку додатних услова, ставка 1. стоји:
• Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности, издата након
објављивања позива (након 30.07.2018. - Копија]

Молимо да дозволите да се као доказ 0 ликвидности достави извод са wеб-сајта
Народне банке Србије, који доказује да понуђач није био неликвида у последње
три године.
Одговор: Наручилац дозвољава извод са веб сајта Народне Банке Србије о броју
дана неликвидности.
Питање: У конкурсној документацији, у списку додатних услова ставка 2 стоји даје
понуђач дужан да достави оригиналне изјаве, односно овлашћења за учешће на тендеру
и за овлашћени сервис, док испод табеле стоји да се сви докази могу доставити у
неовереним копијама.
Молим Вас да појасните да ли је прихватљиво да се и изјаве и ауторизације за учешће на
тендеру, за овлашћени сервис и техничке карактеристике доставе у неовереним копијама

Одговор: Прихватљиво је доставити изјаве у неовереним копијама.

Питање: У конкурсној документацији, у списку додатних услова ставка 2 стоји даје
понуђач дужан да достави каталог и упутство за употребу.
Да ли је за Наручиоца прихватљиво достављање упутства за упоребу за предметно
добро у електронској форми (ЦД)?
Одговор: Да, прихватљиво је достављање упутства за употребу у форми ЦД-а.
Питање: У конкурсној документацији, у списку додатних услова ставка 2 стоји да је
понуђач дужан да релевантне делове техничке документације преведе на српски језик.
Како је техничка документација за предметно добро које бисмо понудили на енглеском језику
и изузетно је обимна, а рок за подношење понуде је кратак, молимо да прихватите понуде без
превода техничке документације на српски језик, са обавезом Понуђача да доставе превод на
српски језик по писменом захтеву Наручиоца.
Одговор: Научилац ће прихватити техничку документацију на страном језику, уз обавезу
да после закључења уговора понуђач достави техничку докумантацију на српском језику.
Чланови Комисије:

