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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањe у вези конкурсне документације
Дана 27.02.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 20/16
примила је следећe питањe у вези конкурсне документације:
“Везано за ЈН 20/16 - набавка централног стерилизатора, молимо Вас да нам, сагласно Закону о
Јавним набавкама, дате одговоре на следећа кларификациона питања:
1. У Вашим одговорима од 09.02.2017, документ бр. 18/16, навели сте да је на располагању простор
од 1.000 mm за уградњу аутоклава и простор од 750 mm за уградњу система за обраду воде.
2. У Вашим одговорима од 20.02.2017, документ бр. 20/16 навели сте да сервисни приступ
стерилизатору МОРА да буде са фронталне стране и да сервисни приступ са бочне стране није
дозвољен.
Питање:
Сходно одговору из тачке 1, јасно је да има више него довољно простора за сервисни приступ
стерилизатору и са бочне стране, одн. оне стране на којој ће бити уграђен систем за обраду воде у
ширини од 750 mm. Наиме, тај простор мора да буде доступан са нестерилне стране из разлога
одржавања система за обраду воде као што је допуна соланке са таблетираном соли, регенерације
омекшивача и др.
Не постоји ниједан техничко-технолошки разлог да простор за уградњу система за обраду воде буде
физички одвојен од простора за уградњу воде, нити од простора од преосталих 1.000 mm који је
предвиђен за будућу уградњу другог централног стерилизатора. Наиме, и сада су постављени један
поред другог, без икакве преграде: стерилизатор, генератор паре и систем за третман воде.
У том случају, јасно је да постоји физичка могућност да се стерилизатору приступи и са бочне стране.
Следећа ствар јесте још једна физичка чињеница: врло је тешко приступити свим елементима
апаратима искључиво са фронталне стране. Специфицирани стерилизатор је дубине око 1.300-1.400
mm, чиме фронтални приступ свим елементима апарата једноставно ФИЗИЧКИ није могућ - нама бар
није познато да неко у Србији има ангажоване сервисере чија је дужина руке 1.200 и више mm ...
Постоји само један понуђач/ произвођач који декларативно наводи да има искључиво фронтални
сервисни приступ - у пракси то изгледа много другачије ...
Већина произвођача има фронтални сервисни приступ комбинован са бочним приступом из разлога
што наводе чињенично, а не декларативно стање које је ослоњено на реалне услове експлоатације
стерилизатора.
Молимо Комисију да још једном размотри чињенично стање и одобри наш предлог да је
прихватљиво понудити парни стерилизатор који има фронтални и/ или бочни сервисни
приступ.
Одговор: Наручилац остаје при свом захтеву да сервисни приступ буде искључиво са фронталне
стране. Шире образложење је дато у одговорима на питања која су већ постављена раније од
покретања ове јавне набавке. У оквиру ове јавне набавке свака понуда и свака достављена
карактеристика биће проверена у току оцењивања.
Kомисија за јавне набавке

