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Сомбор, 20.12.2018. године
Број: 30-7889/појашњење 5

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: Партија 2.1
Молимо Вас да из партије 2.1 ставка 10 димензије Инподерниалних игала 0,3x12 и 0,8x7
искључите из предмата набавке обзиром да се тражене димензије хиподермалних игала у
пракси не користе, већ широку примену имају све остале наведене димензије конкурсном
документацијом.
Такође Вас молимо да ставку 8. Бризгалице 50мл 50/60 мл без пвц-а стер. ЕО, тродеини са
гумицом, тип: ПЕРФУЗОР издвојите у засебну партију обзиром да се ради о шприцу који има
специфичну намену једног одређеног произвођача.
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за ставку 5. Бризгалице 20мл без пвц-а стер. ЕО,
дводелни, са продуженом скалом до 24 мл понуди Бризгалице 20мл без пвц-а стер. ЕО,
дводелни, са продуженом скалом до 22 мл?
Одговор: Што се тиће ставке 10 у оквиру партије 2.1 остајемо при захтеву из разлога што
је установи потребна та наведена димензија игала. Такође смо сазнања да за ставку 8.
постоји више произвођача и дистрибутера, што је показало и искуство у дугогодишњем
коришћењу, тако да Наручилац остаје при свом захтеву. За ставку 5. није прихватљиво да
се понуди бризгалица 20мл без пвц-а стер. ЕО, дводелни, са продуженом скалом до 22 мл
због потребе анестезије и дијализе које захтевају и користе искључиво захтевану
димензију.
Питање: Партија 2.11
Ставка 2 Системи за инфузију - обзиром да постоји више врста инфузионих Система, молимо
Вас да наручилац прецизира да ли инфузиони сyстем треба да испуњава следеће
карактеристике:
Да је луер лоцк са дужином црева 190цм са Y конекцијом, са филтером величине цп 12.3, са
регулатором протока, без игле и да ли треба доставити узорак
Одговор: Инфузиони системи треба да буду следећих карактеристика: мекана ПВЦ цев,
отпорна на савијање, дужина тубе 180цм, са интегрисаним регулатором протока,
двоструком комором са бактер. филтером, са Y инј. портом, luer lock, у појединачном
стерилном паковању, уз достављање узорка.

Питање: Партија 2.28.
Ставка 1 Гумирано платно за стерилизацију - Обзиром да се ради о медицинској установи да
ли тражена мушема треба да поседује карактеристике са којима би могла да одговори
коришћењу у захтевним условима болничке средине, а то значи да је платно:
- водонепропусно, паропропусно (да не потпарује пацијента), да може да се искувава на 95
степени, да трпи стерилизацију 134 степена, односно да поседује сертификат независне
акредитоване лабораторије
- да је антиалергијаско, антибактеријско, незапљиво, односно да поседује сертификата Оеко-теx
1У0 произвођача, да се може лако прати тј. одржавати дезифицијенсима
Одговор: Гумирано платно за стерилизацију - треба да трпи стерилизацију , што
произвођач наводи у самој спецификацији.
Питање: Партија 2.16 - Вреће за урин

Молимо Вас да ставку 3 издвојите у засебну партију обзиром да се ради о специфичним
кесама за урин за мерење сатне диурезе за које постоји само један носилац Решења
АЛИМС, а који с обзиром на тражену количину нема интересњ да да овлашћење за
учешће на тендеру, а нема ни интерес за учешћем кроз вид заједничке понуде такође
због врло мале количине за предметну ставку. У прошлогодишњој јавној набавци није
било ниједне понуде за дату ставку.
Одговор: Тражена добра су сврстана по сродности а не по добављачима који имају
регистрована добра, а из сазнаља Наручиоца на основу истраживања тржишта постоји
неколико дистрибутера који испоручују тражена добра, тако да остајемо при нашем
захтеву.
Питање: Молим Вас да проверите да се није поткрала техничка грешка у изради документације
за партију 2.3 рукавице ставка 2, претходних година је тражена рукавица без талка а сада је
написано као да је изостављена речица без. Да ли су Вам потребне рукавице са талком или без
такла?

Одговор: Није се поткрала техничка грешка, потребне су нам рукавице са талком.
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