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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
 
Pitanje br. 1 

Zahtevamo da se tehničko tehnološke prednosti predefinišu, ili da se bodovanje izvrši na osnovu ,,najniže ponuđene cene". 
Tehničko tehnološke prednosti moraju biti utemeljene na činjenicama, a ne proizvoljno da ih neko karakteriše. 

Tehničko tehnološke prednosti koje ste naveli u sistemu bodovanja ne odgovaraju istini i pojedine su u suprotnosti sa traženim 
karakteristikama iz ove nabavke. To nas dovodi u poziciju da sumnjamo u regularnost ove nabavke. Naše zapažanje i sugestije su 
utemeljeni na stručnosti službi odosno nadležnih institucija koje su kompententne po pitanju istih. Tehničko tehnoločka 
prednost navedena u stavci 12. i stavci 13. je obrnuta u sistemu bodovanja Pozicija 14.2.2. i to zbog direktne suprotnosti sa više 
potreba današnje realnosti. Pomenućemo samo globalno zagrevanje i ekološke probleme, Što je više nego dovoljno da se shvati 
da nekoliko kaseta (boca) za odredeni broj sterilizacija ne mogu biti prednost u odosu na samo jednu kasetu (bocu) koja je 
dovoljna za isti broj ciklusa. Računicu nije teško izvesti na nivou samo godnišnjeg nivoa odlaganja otpada a da ne pominjemo 
višegodišnje korišićnje istih. Tehnloška prednost je svakako na strani uređaja koji poseduju na sebi napredne sisteme koji same 
vrše doziranje. Tehnička prednost je svakako na strani uređaja u koji se ubaci kaseta (boca) za više steilizacija jednom , nego za 
isti broj sterilizaciia četiri ,pet puta ili više. O svemu se možete informisati na sajtovima Ministarstvo poljoprivrede, Sektora 
zaštite životne sredine , Sektora Inspekcije zaštite Životne sredine i raznih sajtova napredne tehnologije. Dobro predmetne 
nabavke ne Zelimo porediti sa računarom ali može biti korisna paralela radi lakšeg razumevanja materije.... Kada ubacujete u 
računar operativni program koji se nalazi na jednom disku ili sa sobom morate da imate isti operativni program na više diskova . 
Tehničko tehnološka prednost u stavci broj 14., stavci br. 15 i stavci br. 16 su obrnute u sistemu bodovanja što se može proveriti 
u bilo kojoj renomiranoj instituciji ili renomiranog stručnjaka iz oblasti hemije. Vodonik peroksid spada u veoma agresivne 
supstance. Naravno da što je veća koncentracija vodonik peroksida, da agresivnost raste. Cilj svake sterilizacije je da se postigne 
sterilnost materijala. Sterilnost materijala potvrđujemo na osnovu biološke kontrole i hemijskih indikatora koji su tu da je 
potvrde ili signaliziraju da nije u redu. Kod svih proizvoda procedura za kontrolu je ista. Cilj sterilizacije plazma sterilizatorom je 
da instrumente koji ne mogu da se sterilišu na temperaturama od 121 'C i I34"C parom zbog deformiteta i ostalo, steriliše na nižim 
temperaturama od 50°C do 60'C. Kada te instrumente i termolabilne materijale sterilišemo većom koncentracijom H2O2 oni 
naravno vremenom gube svoje karakteristike , tako da je cilj iste sterilisati manje agresivnom koncentracijom a rezultat 
STERILNO. Ne postoji u medicini manje sterilno i više sterilno, nego sterilno i ne sterilno. Tako da ako gledamo sa tehnološke 
strane svakako plazma sterilizacijom je prednost u manjoj koncentraciji H2O2 a rezultat isti. Tehnologija jednog proizvođača ne 
može biti uzeta kao merilo i neupoređujući je sa drugim proizvođačima. Stavka 17 , stavka 18 gde se navodi automatsko 
odbacivanje iskorišćenog sterilanta u kutiju samo lepo zvuči, a za sobom nosi mnogo skrivenih i potencijalno opasnih stvari. Kao 
prvo ni jedan uređaj ne odbacuje sterilant automatski. Neki proizvođači u svojim uređajima imaju sistem gde operater mora 
pritisom na dugme odbaci kasetu (bocu). Napominjemo odbaci što zanči da kaseta- (boca) završava u kutiji dok se ona ne 
napuni. Onda istu kutiju sa više kaseta (boca) operater mora da prazni ili odloži. Neki proizvođači imaju sistem gde operateri 
direktno uklanjaju kasetu (bocu) i bezbedno odlažu. Kod svih proizvođača napominjemo operater mora nositi zaštitne rukavice, s 
tim kada uklanja kasetu (bocu) lično on je zaštićeniji jer ne postoji skirvena opasnost da dođe u kontakt sa H2O2 zato što vidi kasetu 
(bocu). U drugom slučaju on nema uvid da li je nekim slučajem ostalo u kaseti (boci) sterilanta što može izazvati različite vrste 
ozbiljnog narušavanja zdravlja ili materijalne štete operateru. 
Stavka 20. i stavka 21. Se odnose na dimenzije uređaja i u suprotnosti su sa konkurnom karakteristikom iz stavke 9. Sto 
nas navodi da su dimenzije uređaja definisane kako bi umanjile šansu potencijalnim ponuđačima, čije dimenzije uređaja se 
ne mogu uklopiti. Kao napredne dimenzije uređaja su navedene Hl00cm x S60cm x D100cm, što bi u 3D projekciji izgledalo 
baš kao odlična projekcija uređaja kakav ne treba da bude. Ako tome dodamo kolica za koja se inače ne zna kojih naprednih 
dimenzija treba da budu onda dolazimo do suštine , naručilac vrši bodovanje nečeg imaginarnog ne vodeći računa o stvamim 
potrebama, boduje visinu koja nije bitna ako se zahtevaju mobilna kolica za pomeranje istog uređaja. Poređenja radi dimenzije 
sličnih uređaja su. 
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Proizvođači  Visina u cm širina u cm Dubina u cm 

Humanmeditek HMTS 30E 83 74 70 

Jonson & Jonson ASP STERAD NX 84  81 

Laoken LK/MJG-5O 61 62 75 

Naknadni komentar nije potreban. 
Pitanje br. 2 
Kod stavke 6. Tražimo da se koncentracija vodonik peroksida inicijalno u kaseti (boci) izmeni na minimalno 50% ili izbaci. 
Maksimalno maliciozna karakteristika koja ničemu ne služi sem da diskvalifikuje uređaj koji radi sa koncentarcijom sterilanta od 
50%. U objašnjenju o tehnološkim prednostima, ovo smo već obrazloži. 
 
Pitanje br. 3 
Tehnička karakteristika iz stavke gde se ograničavaju svi ponuđači koji imaju uređaj sa većom snagom od 2,5 kW zahtevamo da se 
izbaci ili dozvoli do 3 kW. To je diskriminišuća karakteristika koja nema nikakvo utemeljenje za opravdanošću. Instalacija za 
napajanje potrebna za opterećenje od 2,5 kW i 3 kW je po standardima i proračunima Elektrotehnidkog fakulteta u Beogradu 
potpuno je ista. 
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2. Одговори : 
Питање 1 
 
Наручилац је све техничко-технолошке предности предметне опреме дефинисао имајући на уму најпре безбедност свог 
особља и квалитет саме стерилизације. Техничко технолошка предност наведена у ставкама 12 и 13 односи се на јасну 
предност затвореног система паковања водоник пероксида који обезбеђује сигурност за особље које рукује стерилантом. 
Такође, као предност узима се фабрички дозирана количина H2O2 која подразумева да се за сваки процес стерилизације 
користи идентична количина стериланта, за разлику од оних стериланата где уређај сам дозира количину H2O2 за сваки 
циклус. Наручилац се није бавио тиме колико циклуса стерилизације обезбеђује који стерилант јер је то различито за све 
произвођаче и прихватиће све понуде без обзира на број циклуса обезбеђених једним паковањем. Наручилац је, кад год 
је то било могуће, водио рачуна о заштити животне средине и покушао да не производи више отпада него што је 
потребно, али Наручилац не може одредити произвођачима колики број циклуса морају обезбедити у једном паковању 
стериланта јер би на тај начин свакако ограничио конкуренцију.  
Техничко технолошка предност у ставкама 14, 15 и 16 односи се на концентрацију H2O2 у комори у току циклуса. Ова 
карактеристика односи се на ефикасност стериланта и већа концентрација значи већу ефикасност стериланта. Студијама је 
доказано да плазма стерилизација повољно утиче на дуготрајност осетљивих хируршких инструмената, а не на њихово 
оштећење како се наводи у захтеву за појашњење. Из тог разлога дефинисана су три нивоа концентрације H2O2 у току 
циклуса са малом разликом у бодовима чиме се обезбеђује могућност подношења понуде и равноправно учешће 
потенцијалних понуђача. 
Техничко-технолошка предност у ставкама 17 и 18 односи се на аутоматско одлагање искоришћеног стериланта. 
Приликом дефинисања ових карактеристика јасно се наводи да се као предност узима одлагање стериланта (касете, боце 
или друге амбалаже) без потребе за мануелним контактом. На тај начин Наручилац даје малу предност оном систему који 
ће бити безбеднији за руковање и у којем је вероватноћа да особље дође у директан контакт са H2O2 најмања. Наручилац 
није дефинисао детаљно сам процес одлагања искоришћеног стериланта јер се сваки произвођач одлучује за различито 
решење, него већи број бодова даје систему који је безбеднији на горе описан начин.  
Димензије уређаја се бодују искључиво због простора са којим Наручилац располаже. Уколико би се понудио велики 
уређај то би изазвало додатне трошкове због потребе за обезбеђењем одговарајућег простора са којим Наручилац 
тренутно располаже.  
У складу са датим објашњењима Наручилац остаје при конкурсној документацији, дефинисаним техничко-технолошким 
предностима и критеријумима за доделу пондера и неће мењати конкурсну документацију. 
 
Питање 2 
Након претходног захтева за појашњењем Наручилац је већ изменио конкурсну документацију у складу са предлогом 
потенцијалног понуђача, ако није јасно прецизирано – Наручилац ће прихватити карактеристику Концентација водоник 
пероксида-стерилизанта минимално 50% (≥50%).  
Наручилац остаје при конкурсној документацији и дефинисаним минималним техничким карактеристикама и неће 
мењати конкурсну документацију. 
 
Питање 3 
Наручилац је већ одговорио на ово питање  и још једном  консултовао стручну службу, која се бави одржавањем електро 
инсталације у болници и на жалост не може прихватити захтев потенцијалног понуђача без обзира на изнете аргументе,  
јер ресурси којима располаже то не омогућавају. Битно је напоменути да аргумент који је потенцијални понуђач изнео у 
вези односа потрошње струје и декларисане снаге стоји делимично, имајући у виду да у појединим критичним 
моментима (пикови) код ангажовања појединих компоненти током циклуса, потрошња струје превазилази декларисане 
вредности. Не стоји тврдња да је ова карактеристика дискриминаторска, јер на тржишту постоји више понуђача који нуде 
апарат снаге мање од 2kW. 
У складу са датим објашњењима Наручилац остаје при конкурсној документацији, дефинисаним минималним техничким 
карактеристикама и неће мењати конкурсну документацију. 
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