
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање, измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку 
„Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 45/2014 
 
 
 1. Потенцијални понуђач је за партију број 6 - Ауторефрактометар, тражио 
појашњење – прецизније навођење предмета јавне набавке, обзиром да је техничким 
карактеристикама описан, тј захтеван и кератометријски мод. 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Предмет јавне набавке у партији број 6 је 
аутокераторефрактометар. Обзиром да наручилац није прецизно дефинисао назив апарата а 
свакако је карактеристикама захтеван и кератометријски мод овим путем се врше измене и 
допуне конкурсне документације тако да се у конкурсној документацији и позиву за 
подношење понуда мања реч „ауторефрактометар и сада гласи 
„аутокераторефрактометар“. 
 

Напомена:Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима који достављају 
понуду за партију број 6, да приликом подношења понуда користе обрасце за ову партију из 
конкурсне документације и позива за подношење понуда, која је првобитно објављена на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, а горе наведена измена допуна је 
подразумевана и саставни је део првобитно објављене конкурсне документације и позива за 
подношење понуда. 

 
 
2. Потенцијални понуђач је за партију број 18 - Суви стерилизатор, поставио питање 

да ли је потребно доставити решење од АЛИМС-а за суви стерилизатор. 
  
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Да, за партију број 18 - Суви стерилизатор неопходно је 
доставити доказ да је понуђено добро регистровано код АЛИМС-а. 
  

Напомена: Овим путем наручилац врши измене и допуне конкурсне 
документације, тако што се за партију број 18 - Суви стерилизатор, мења образац 
„Спецификација“ за ову партију. Нов образац –„Спецификација“, са измењеним 
карактеристикама стерилизатора,  се налази у прилогу овог дописа и њега ће 
заинтересовани понуђачи користити приликом подношења понуда.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 18 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
1. Начин стерилизације: стерилизација сувим ваздухом 

  2. Запремина коморе 55 литара или већa 
3. Температурни опсег од собне температуре до 250 степени целзијуса 
4. Сигурносна заштита од прегевања-аларм 
5. Микропроцесорска контрола са дисплејом за приказ параметара 
6. Могућност програмирања времена од почетка циклуса, времена 
стерилизације, времена сушења 
7. Електрични прикључак: 220-230V 50HZ 
8. Број полица – једна или више 
9. Радна комора и грејни елементи од нерђајућег челика 

 
 

 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 


