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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 22.02.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 20/16
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање 1:
Након детаљне анализе конкурсне документације у отвореном поступку ЈН 20/16 - Набавка
централног стерилизатора постављамо Вам следећа питања:
Како је наручилац у одговорима на питање потенцијалном понуђачу бр.18/16 од 09.02.2017. године
одговорио да је уз стерилизатор дозвољен: "Простор по ширини, максимално до 750mm, треба и
може да се искористи за смештај система за обраду воде.", овим путем питамо наручиоца да ли је
прихватљиво да потенцијални понуђац понуди уређај који има сервисни приступ са фронталне и
једне бочне стране. Сматрамо да уколико се уз стерилизатор испоручује адекватан систем за
припрему воде (који такође захтева простор око својих компоненти, ради свакодневне бриге о
потрошном материјалу: таблетирана со и сл.), у тих 750mm остаје довољно простора за бочни
приступ стерилизатору за потребе сервиса. Оваквом изменом конкурсне документације, наручилац
обезбеђује могуцност учешћа већег броја потенцијалних понуђача а самим тим и обезбеђује већу
конкурентност.
Одговор: Приступ сервису је са фронталне стране и не може да буде са стране уређаја. За смештај
система за припрему воде, поред уређаја је расположиво 750 mm и то је довољно и за смештај и за
сервисирање тог уређаја за припрему воде. О томе смо се распитали и добили информације од
неколико испоручилаца у Србији који испоручују системе за припрему воде свих карактеристика који
се раде за потребе у медицини. У перспективи, врло брзо, болница Сента ће на преостали, простор до
275 cm, који остане после монтаже уређаја и система за припрему воде (100+75) cm, монтирати још
један стерилизатор. На тај начин ће се груписати и оформити једна технолошки и санитарно исправна
целина простора за стерилизацију у болници Сента. На овај начин ће се груписати на једно место и
стручни кадар потребан за рад и на тај начин боље и квалитетније и јефтиније вршити процес
стерилизације. Тиме ће се ослободити простор на другим местима у болници потребан за друге
намене у процесу лечења и неге болесника.
Питање 2:
Овим путем молимо наручиоца да из техничке спецификације за ставку 17 изостави наведену норму
јер инсистирање на истој нема утемељену основу нити је у складу са ЗоЈН.
Напомињемо да поменути тест поседује апсолутно сваки произвођач парних стерилизатора који су
регистровани при АЛИМС-у.
Одговор: Наручилац остаје при захтеву наведеном у ставки 17.
Kомисија за јавне набавке

