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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 05.10.2015. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, Документ бр. 4 - 
1.  Ставка бр. 3. - Време циклуса са две једнаке плазма фазе току једног циклуса: - стандардан стерилизација до 30 
мин. 
Ставка бр. 4 - Време циклуса са две једнаке плазма фазе у току једног циклуса: - продужена стерилизација до 45 мин. 
Ставке 3 и 4 техничких карактеристика се не могу сврстати под карактеристике које су значајне по корисника јер су ствар 
технолошког приступа одређеног производа и њиховим потенцирањем се директно врши дискриминација потенцијалних 
понуђача чији апарати потпуно идетичан циљ (стерилност материјала) достижу другачијим поступком. Како би се плазма 
стерилизатор у потпуности искористио на ваљани начин, постоји и трећи стерилизациони циклус, који је примењив 
најчешће у офталмологији и за стерилизацију електрохируршког материјала, а који омогућава површинску стерилизацију 
материјала у року од максимално 20 минута. С тим у вези потенцијални понуђач поставља питање: Да ли је прихватљиво 
да се уместо ставки 3 и 4 минималних техничких карактеристика наручилац убаци једну ставку која би гласила: 
Уређај поседује 3 програма и то:  
• програм за површинску стерилизацију (без лумена) са временом стерилизације од максимално 20 минута 
• програм за стерилизацију краћих лумена (лапароскопских инструмената, оптика и сл.) са временом 

стерилизације од максимално 30 минута 
• програм за стерилизацију дужих лумена (ендоскопи и сл.) са временом стерилизације од максимално 45 минута 
 
2. Ставка бр. 6 - Концентрација водоник пероксида-стерилизанта вела од 55% иницијално у касети/боци 
Ставка 6 техничких карактеристика директно упућује на произвођача који испоручује касету са 58% водоник пероксидом и 
нарудилац тиме јасно ограничава конкуренцију и фаворизује једног понуђача. С тим у вези потенцијални понуђач 
поставља питање: 
Да ли је за наручиоца прихватљиво да ставку 6 минималних техничких карактеристика мења и да она гласи: 
Концентрација водоник пероксида - стериланта је минимално 50% у касети/боци 
 
3. Ставка бр. 7 - електрични прикључак монофазни или трофазни 220Б/50 Xз; Снага до 2,5 кW 
Да ли је за наручиоца прихватљив уређај с монофазним прикључком укупне снаге 3кW? 
 
4.  Ставка бр. 8 - Бележење параметара стерилизације: уграђен Стампад који бележи време стерилизације, дужину 
трајања циклуса, концентрацију водоник пероксида у комори температуре унутар коморе и успешност стерилизације 
Ставка 8. Техничких карактеристика својим описом директно упућује на произвођача који има испис са тачно свим 
наведеним параметрима. Концентрација водоник пероксида исписана на Стампаду је потпуно ирелевантан податак јер се 
свака неправилност у концентрацији манифестује појавом аларма или грешке што се јасно види и на екрану и на испису 
Стампада. С тим у вези потенцијални понуђач поставља питање: 
Да ли је за наручиоца прихватљиво да ставку 6 минималних техничких карактеристика мења и да она гласи: 
Бележење параметара стерилизације: уграђен Стампаи који бележи време стерилизације, дужину трајања 
циклуса,температуру унутар коморе и успешност стерилизације 
 
5.  Ставка бр. 10 – БИОЛОШКИ ИНКУБАТОР као и Ставка бр. 11 - ЗАВАРИВАЧ ФОЛИЈА 
Ставке 10 и 11 не представљају техничке карактеристике апарата већ засебне уређаје који служе за контролу 
стерилизације и варење запакованог материјала у кесама и стерилизационим ролнама. Обзиром да то нису истородна 
добра, као таква не могу бити саставни део техничке спацификације плазма стерилизатора. С тим у вези потенцијални 
понуђач поставља питање: 
Да ли је за наручиоца прихватљиво да ставке 10 и 11 брише из минималних техничких карактеристика плазма 
стерилизатора? 
 
6. Ставке 12 до 21 техничке спецификације из одељка Елемент критеријума: техничко-технолошке предности има 
за циљ да омогући предност понуђачу који понуди уређај који испуњава карактеристике: 12, 14, 17 и 19 и ако такве 
карактеристике може да задовољи само један произвођач плазма стерилизација. Ставке 12 до 2л су постављене ради 
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спречавања конкуренције јер нити једна не утиче на квалитет стерилизације и сигурност процеса, уштеде у времену и сл. 
С тим у вези потенцијални понуђач поставља питање: 
Да ли је за наручиоца прихватљиво да ставке 12 до 21 брише из техничке документације и тиме обезбеди равноправно 
учешће потенцијалним понуђачима, као и да у критеријумима за доделу уговора брише одељке 14.2 и 14.3 ? 
 
У смислу ових чињеница надамо се Вашем одговору на постављена питања, сматрајући да би поједине делове конкурсне 
документације требало допунити обзиром да су исти недовољно прецизни и остављају доста простора за недоумице и 
различита тумачења а како би све било у духу позитивно-правних прописа који регулишу ову материју. 
 

 
2. Одговори : 

 
Питање бр. 1 
Наручилац је приликом дефинисања минималних техничких карактеристика предмета јавне набавке, на недвосимислен 
начин иcказао своје реалне потребе које се односе на стерилизацију термолабилних медицинских инструмената, односно 
могућност да користи  2 циклуса у плазма стерилизаторa: један за ригидне ендоскопе и сав материјал без лумена, а други 
за флексибилне ендоскопе. 
Овако дефинисане карактеристике не искључују могућност да Наручилац користи апарат и за стерилизацију инструмената 
без лумена које наводите. Напротив омогућава Наручиоцу да у једном циклусу може да стерилише више различитих 
медицинских инструмената, без потребе да их разврстава на инструменте са и без лумена, чиме може да користи пун 
капацитет коморе и на тај начин уштеди стерилизант и време.  
Две плазма фазе у току циклуса је технолошко решење плазма стерилизације код више произвођача плазма 
стерилизатора. Са друге стране, захтевањем 3 програма стерилизације, како је наведено у вашем предлогу, конкуренција 
би била ограничена на само једног поднуђача који би могао дати адекватну понуду. 
Наручилац  неће мењати конкурсну документацију у конкретном случају. 
Питање бр. 2 
Наручиац прихвата дату аргументацију  и извршиће измену конкурсне документацију у складу са предлогом 
потенцијалног понуђача 
Питање бр.3 
Наручилац је  карактеристике предмета јавне набавке дефинисао према својим реалним потребама и у складу са 
оптималним могућностима који су му на располагању имајући у виду стање електричне инсталације у просторијама 
централне стерилизације  као и потребу да се циклус стерилизације одвија без прекида до којих би долазило у случају 
преоптерећења. 
Наручиналац у овом случају неће мењати конкурсну документацију 
Питање бр. 4 
Основни разлог за захтевање оригиналног исписа штампача је што се основне карактеристике самог процеса 
стерилизације једино на овај начин могу недвосмислено доказати. То је, верујемо, и разлог постојања штампача на 
сваком плазма стерилизатору без обзира на произвођача, јер се једино на овај начин може проверити успешност 
стерилизације. Сматрамо да се кључни параметри, у које између осталог спада и концентрација водоник пероксида у 
комори, морају недвосмислено доказати како би смо били сигурни у ваљаност опреме коју купујемо.   
Наручилац неће мењати конкурсну документацију у овом случају 
Питање бр. 5 
Сви произвођачи плазма стерилизатора имају у понуди поменуте апарате јер су исти неопходни за процес инсталације 
апарата као и за сваки циклус стерилизације. Дефинисањем предмета набавке на овакав начин, Наручилац омогућава да 
понуђач комплетно испуни предмет ЈН, у циљу компатибилности свих елемената у плазма стерилизацији и да би се 
касније избегли сви неспоразуми приликом валидације уређаја. Потребно је имати у виду да је у процесу реализације ЈН, 
испорука, монтажа, пуштање у рад и обука запослних, неопходно имати све наведене ставке, што додатно оправдава став 
Наручиоца за начин дефинисања предмета ЈН. 
Нарачилац је направио грешку у техничком смислу и извршиће одговарајуће измене технике документације у складу са 
датим одговором. 
Питање бр. 6 
Наручилац се приликом дефинисања критеријума за доделу уговора као елемената критеријума техничко технолошке 
предности, пре свега водио потребом да опредељена финансијска средства усмери у набавку апарата који за адекватну 
цену омогућава адекватан квалитет и комфорност у раду, а да опредељени критеријуми не наруше  конкурентност. У 
складу са значајем одређених технолошких предности за рад особља додељени су и пондери.  
Тачка 12 (Затворен систем паковања са фабрички дозираном количином Н2О2) је изузетно важна ставка да би се 
осигурала права количина и концентација стерилизанта у апарату у току циклуса. 
Тачка 14 се односи на концентрацију водоник пероксида у току стерилизације и важна је за постизање максималног 
ефекта евапоризираног водоник пероксида у апарату и деловање на сав спектар патогених микроорганизама који се 
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евентуално налазе у унутрашњости и на површини инструмената. Сасвим је јасно да је већа концентрација представља 
бољу стерилизацију те су у складу са тим и одређени пондери. 
Тачка 17 је од пресудне важности за сигурност особља које ради са апартом, да ни у једном тренутку не дођу у контакт са 
високо процентним водоник пероксидом.  
Тачка 19 је значајна јер омогућава кориснику да у сваком тренутку провери да ли је инструмент који жели да стерилше 
компатибилан са апаратом и тако избегне штете на веома скупој опреми. 
Тачка 20 указује на чињеницу да Наручилац има ограничен простор за смештај и рад на апарату те преферира мање 
уређаје. 
Наручилац  је  пре покретања јавне набавке дефинисао минималне техничке карактеристике тако да омогући већем броју 
понуђача да поднесе понуду, али задржава право да оцени техничко-технолошке предности које су му значајне за будући 
рад на апарату. 
Наручилац остаје при дефинисаним критеријумима и неће их мењати. 

 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 „Плазма стерилизатор“ бр.99/15-Д/ОП  

 
 


