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Наручилац: 

Дом здравља „Нови Београд“ 

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд  

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање и измене и допуне конкурсне документације „Куповина 

медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему 

и насадне инструменте“, редни број набавке 15/2018 

 

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:  

S obzirom na zahtev i potrebu naručioca vezano za kasete i doboše „..pogodno za sterilizaciju u autoklavu i 

suvim sterilizatorima..“, kako potencijalni ponuđači ne bi bili dovedeni u zabludu i kako bi bili u mogućnosti 

da ponude odgovarajuće kasete i doboše tačno prema iskazanim realnim potrebama naručioca, molimo Vas 

da odgovorite na sledeća pitanja vezana za suve sterilizatore, autoklave i postupke sterilizacije koje se koriste 

kod naručioca. 

1. Koji protokol i standard se primenjuje kod naručioca vezano za postupak sterilizacije? 

2. Koje su klase autoklavi koje koristi naručioc? 

3. Da li suvi sterilizatori u kojima će se koristiti kasete imaju forsirani protok vazduha? 

4. Da li autoklavi u kojima će se koristiti kasete i doboši imaju pulsni ili frakcionirani vakuumski 

postupak, s obzirom na usvojeni protokol sterilizacije kod naručioca? 

5. Na koji način će naručioc vršiti validaciju postupka sterilizacije u autoklavu kod traženih kaseta, s 

obzirom na usvojeni protokol sterilizacije kod naručioca ? 

6. Za koji rok ispravnosti sterilisanog materijala kasete i doboši moraju biti odgovarajući s obzirom na 

usvojeni protokol sterilizacije kod naručioca i na koji način ponuđač to dokazuje? 

7. Da li ponuđene kasete i doboši koji se koriste u autoklavu moraju biti odgovarajući za program 

destabilizacije priona? 

Одговор наручиоца: 

 

Наручилац сматра да техничким карактеристикама и захтевима везано за партије број 31, 32, 

33, 34, 35, 36 и 37 никога не доводи у заблуду с обзиром да су исте техничке карактеристике биле и 

у поступку јавне набавке 22/2016 (осим што промењене су димензије у неким партијама) и да 

наручилац и сада тражи такве касете и добоше. 

Да је наручилац имао потребу за нпр. перфорираним касетама са филтерима или контејнерима 

за стерилизацију то би и навео, а додатни захтев „погодно за стерилизацију у аутоклаву и сувим 

стерилизаторима“ наручилац је поставио после првог питања постављеног у предметној набавци 

управо како би разрешио такве евентуалне недоумице потенцијалних понуђача.  

 

Постављена питања од стране заинтересованог лица се тичу медицинске опреме коју 

Наручилац користи и самог процеса рада од стране Наручиоца као и рада надлежних институција и 

државних органа што није предмет ове набавке. 

Али како би изашли у сусрет заинтересованом лицу Наручилац примењује важеће стандардe 

EN ISO, поседује аутоклаве Б класе који имају пулсни поступак, а суви стерилизатори немају 

форсирани проток ваздуха. 

Питања под редним бројм 5 и 6 нису у недлежности заинтересованог лица. 

 

Време и место отварања понуда остају непромењени. 

     

    
                                      Комисија за јавну набавку  

                                               „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара 

                                              и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“,     

                                                                                      редни број набавке 15/2018 

 

 


