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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 06.02.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број
18/16 примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање 1
“Обзиром да је постојећа Централна Стерилизација у засебном објекту у оквиру Опште
Болнице Сента, као и чињенице да је сада уграђен парни стерилизатор произвођача Сутјеска
који би овом набавком требало да се замени и чињенице да је садашња ширина за уградњу
комплетног система парног стерилизатора око 2.800 mm:
Молимо Вас да нам потврдите да је укупан расположиви простор за уградњу парног
стерилизатора и система за припрему воде ширине 2.800 mm, као и да је прихватљиво да се
понуди парни стерилизатор чија је уградна ширина до 1.000 mm, док би остатак
расположивог простора у ширини од око 1.800 mm требало да буде на располагању за
уградњу пратеће опреме везане за функцију самог парног стерилизатора, одн. система за
третман воде и др.”
Одговор: Наручилац остаје при захтеву да максимална ширина стерилизатора буде 1000
mm. Простор по ширини, максимално до 750 mm, треба и може да се искористи за смештај
система за обраду воде.
Питање 2
“Дефинисан је touch-panel са TFT екраном за стерилну и нестерилну страну. Touch-panel је
при томе релативно застарела верзија корисничког интерфејса - готово сви светски
произвођачи у својој актуелној производњи парних стерилизатора уграђују ИСКЉУЧИВО
touch-screen.
Молимо Вас да нам потврдите да је прихватљиво да се понуди touch-screen и за стерилину и
за нестерилну страну парног стерилизатора.”
Одговор: За Наручиоца је прихватљиво да се уместо touch -panela може понудити touchscreen мин. димензија 5,7 ", и на нестерилној и на стерилној страни.
Питање 3
“Touch-panel са TFT екраном није дефинисан у потпуности. Наиме, нигде није наведена
величина самог екрана. Величина екрана је веома битна за кориснике, пошто се на већем
екрану може приказати већи број радних, одн. процесних параметара. Већи екран омогућава
лакше управљање уређајем, омогућава боље структурисање података који треба да се
прикажу и самим тим знатно олакшава читање екрана/праћење параметара од стране
корисника. Touch-panel је при томе релативно застарела верзија корисничког интерфејса готово сви светски произвођачи у својој АКТУЕЛНОЈ производњи имају ИСКЉУЧИВО
touch-screen системе величине екрана најмање 7.5 ".

Молимо Комисију да изврши измену тендерске документације и захтева екран величине
најмање 7.5 ", независно од тога да ли се ради о touch-panelu или о touch-screen-у.
Одговор: Наручилац остаје при захтеву датом у тачки 12 са допуном да TFT екран за
управљање и праћење тока стерилизације на том touch- panelu, има мин. 5,7 " ( 5,7 incha).
Kомисија за јавне набавке

