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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 22.07.2019. 

Број: 01-3224/21-19-6 

Суботица 
На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНМВ 21/19 Медицинска опрема 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: 

У техничкој спецификацији захтеван је: "Мултифукционални дигитални ПИД-микропроцесорски 

контролер са ТФТ колор дисплејем", да ли ће Наручилац прихватити да се понуди стерилизатор са 

дигиталним дисплејем на коме се виде сви задати параметри који контролисе ПИД-

микропроцесорски контролер и самим тим не утице на квалитет самог процеса стерилизације и не 

умањује техницке карактеристике стерилизатора? 

Одговор Комисије бр.1: 

Комисија остаје при конкурсној документацији. Тражен је дисплеј у боји због боље видљивости 

параметара који се очитавају. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

У техничкој спецификацији захтевана је:" Snaga min 1600 W" и " Запремина:мин 28 l" 

стерилизатора, да ли ће Наручилац прихватити мању снагу стерилизатора, а исте перформансе? 

Образложење: стерилизатори запремине од 28 l користе од 500-900 W снаге, а тражена снага од 

1600 W је за много веће стерилизаторе него што је тражено техничком спецификацијом. 

Одговор Комисије бр. 2: 

Комисија остаје при конкурсној документацији. Тражена је већа снага због бржег постизања 

температуре потребне за стерилизацију, а самим тим скраћења трајања циклуса. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 3: 

У техницкој спецификацији захтевана је: Двострука застита од прегревања по DIN 12880, да ли ће 

Наруцилач прихватити да се понуди стерилизатор који испуњава све Европске стандарде везане за 

стерилизатор, јер је Наручилац тражио DIN standard, a DIN standard је Немачки стандард (DIN-

Norm) истоименог института Deutsches Institut fur Normung који прописује стандарде у Немачкој. 

Сматрамо да је овакав захтев дискриминујући и да фаворизује једног понудача. 

 

Одговор Комисије бр. 3: 

Прихватљива је свака понуда која суштински на једнак начин испуњава услове из спецификације и 

траженог стандарда. 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 21/19 

                                          Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг. 

                                                         Рудолф Лањи 

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

                                                         Мелинда Тот Демек, струковна медицинска сестра 

        Слободанка Радуловић, дипл. правница 

                                                               Маја Живановић, службеник за јавне набавке                                          

  

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


