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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења: 

 
1. U partiji 10- Maramice za dezinfekciju kože, površina i manje medicinske opreme za stavku br. 2 (maramice koje 

se koriste samo na koži) zahtevaju se, pored testova EN1276 i EN 14561 i testovi EN1275, EN12054, EN 14562 i 
EN 14563 koji se odnose na testiranje efikasnosti proizvoda na medicinskim insturmentima kao i EN14245 
(test ispitivanje ventila za boce za TNG koji sigurno nijedne maramice ne mogu da imaju), pa Vas molim da 
razjasnite koji tačno testovi se zahtevaju za stavku 2. 

 
 Brišu se testovi EN1275, EN12054, EN 14562, EN 14563 i EN14245 
  

2. Takodje se ne slaže opis dobra za stavku br. 3 (kolona Karakteristike br. 2)  gde je navedeni opis ’maramica za 
brisanje i kupanje pacijenata’(str. 14 u kon. dokumentaciji) a ne ’maramice za dezinfekciju ultrazvucnih sondi, 
stetoskopa, meraca secera u krvi, bez alkohola) kao u prethodnom opisu (br. strane 9 u kon. dokumentaciji). 
Imajuci ovo neslaganje u vidu, da li se za maramice za ultrazvucne sonde traze neke EN norme i ako se traze- 
koje? 

 
Urađena je izmena konkursne dokumentacije i u tabeli su date norme koje se traže zamaramice za UZV sonde: 

Ставка бр. 3: 

ЕУРОНОРМЕ 
(*или одговарајуће) 

Карактеристике бр. 1 
(*доказ - каталог или проспекат и сл.) 

Карактеристике бр. 2 
(* мин. доказ изјава понуђача) 

EN 14348 Широк антимикробни спектар Добра подношљивост са 
материјалима (УЗВ сонде, 
стетоскопи, мерачи шећера у 
крви и др.) 

EN 14476 Време деловања до 30 сец. на вегетативне 
бактерије 

Нешкодљиве за особље 

EN 14561 - - 

EN 14562 - - 

 
  

3. S obzirom da se kolicine za partiju 10 ne poklapaju na stranama 9 i 53 konk. Dokumentacije (dok se za sve ostale 
partije poklapaju) molim za pojasnjenje koje kolicine se traze na tenderu i zasto se samo za ovu partiju ne 
poklapaju?  

 
Korigovano je u izmeni konkursne dokumentacije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 
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