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Факултет  медицинских  наука 

Универзитета  у  Крагујевцу 
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К р а г у ј е в а ц 

Број: 03-293 

Датум: 15.01.2014. године  

www.medf.kg.ac.rs 

 

Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013  

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет јавне 

набавке мале вредности „ Аутоклав“ ЈНМВ. бр. 26-2013 дајемo Вам следеће појашњење: 

Питање број 1: У делу Конкурсне документације наводи се „ Понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ је да понуђач има важећу дозволу за 

стављање у промет медицинског средства која је издата од стране Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије“. Да ли је довољно да се достави дозвола надлежног органа 

за стављање у промет медицинских средстава да би се задовољио Ваш захтев? 

Одговор на питање број 1: Као доказ да понуђач испуњава услов из тачке 5. потребно је 

доставити важећу дозволу за стављање у промет медицинског средства које је предмет 

јавне набавке (аутоклав).  
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Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013  

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет јавне 

набавке мале вредности „ Аутоклав“ ЈНМВ. бр. 26-2013 дајемo Вам следеће појашњење: 

Питање број 1: На страни 5. Конкурсне документације у делу где стоји Основне техничке 

карактеристике које мора да испуни предметни аутоклав, под тачком 9. наводите:                 

„ Опциони штампач који може да штампа датум време и процесне параметре. Ако мора да 

се испуни тај део како може опционо да се нуди, или је у понуди или није ако већ 

наводите да то мора да се понуди? 

Одговор на питање број 1: Понуда мора да садржи штампач. 

Питање број 2: На страни 5. Конкурсне докумнтације у делу додатна опрема под ставком 

1. наводите да тражите и уређај за паковање стерилисаних инструмената. Који су то 

инструменти и да ли се пакују у кесе које имају папирну основу или? 

 Одговор на питање број 2: Додатна опрема се односи на уређај за паковање 

инструмената у фолије (пакерица), и у које ће се паковати разни инструменти који се могу 

користити у стоматологији, а које треба сачувати у стерилисаном стању у одређеном 

временском интервалу. 

Питање број 3. На страни број 5. Конкурсне документације у делу Информације о 

аутоклаву које је потребно унети, тотално је нејасно да ли нудити оно што тражите у 

ставкама 2 и 5. Уколико се понуде касете или носачи касета, а то није обавезно како ћете 

бодовати оне који нису понудили у односу на оне које јесу, пошто ће то утицати на цену. 

Објасните да ли нудуту касете и носаче касета. Исто се односи и на ставку под редним 

бројем 5. Пошто није наведена никаква техничка спецификација тако да остаје нејасно 

шта понудити? 

Одговор на питање број 3.  Ставка 2. Понуда треба да садржи носач касета и касете које 

одговарају  понуђеном аутоклаву. Ставка 5. Зависи од тога како се аутоклав напаја водом. 

Сходно наведеном дошло је до Измене и допуне Конкурсне документације у смислу 

прецизних техничких  карактеристика.  
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Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013  

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет јавне 

набавке мале вредности „ Аутоклав“ ЈНМВ. бр. 26-2013 дајемo Вам следеће појашњење: 

 

Питање број 1: На страни 5. Конкурсне документације као додатна опрема тражили сте: 

- Уређај за паковање стерилисаних инструмената. Уређај је потребан како би се опрема 

након процеса стерилизације сачувала од контаминације и остала стерилисана у 

одређеном временском интервалу. Да ли се ово односи баш на уређај који пакује 

стерилисане производе у кесе, попут силера или се ово односи на добоше за 

стерилизацију или касете за стерилизацију ( перфориране или не)? 

Одговор на питање број 1: Односи се на уређај који пакује у кесе. 

Питање број 2: На страни 5. Информације о аутоклаву које је потребно унети. Под 

ставком 3 – димензије и број касета које могу истовремено да се ставе у аутоклав. Да ли 

се мисли на перфориране касете или касете од прохрома без перфорације? 

Одговор на питање број 2: Мисли се на касете од прохрома без перфорација. 

Питање број 3. На страни број 5. Конкурсне документације Наручилац у табели III врсте, 

техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок испоруке добара, место 

испоруке – Информације о аутоклаву које је потребно унети – под ставком 2. стоји: Да ли 

понуда обухвата и пратећу опрему као што је носач касета, касете итд. Да ли је за 

Наручиоца прихватљиво понудити добоше уместо касета, имајући у виду да им је 

функција у потпуности идентична, а уједно конкурентност подиже на значајно виши ниво? 

Одговор на питање број 3. Функција добоша и касета није у потпуности идентична јер 

служе за различите врсте инструмената, односно материјала. У нашем сличају 

потребније су и функционалније касете, којима се могу преносити ситнија инструмента и 

тацне а у добошима то није изводљиво.  
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Питање број 4. Да ли је могуће понудити аутоклав са пречником коморе од 240мм с 

обзиром да остале карактеристике задовољавају ваше захтеве ( запремина ...)? 

Одговор на питање број 4: Да, уколико има адекватну пратећу опрему, добош и касету 

који могу да се уклопе у ту дименцију. У том смислу, Наручилац ће у измењеној  

Конкурсној документацији предвидети да димензије коморе буду минимум: пречник 240 

мм, дубина 400мм.  

 

 

 



 

Појашњење Конкурсне документације  у вези ЈНМВ. бр. 26-2013 

 www.medf.kg.ac.rs 

    1/ 1 

 

 

Факултет  медицинских  наука 

Универзитета  у  Крагујевцу 

ул.  Светозара  Марковића бр. 69 

К р а г у ј е в а ц 

Број: 01-27 

Датум: 06.01.2014. године  

www.medf.kg.ac.rs 

 

Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈНМВ. бр. 26-2013  

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет јавне 

набавке мале вредности „ Аутоклав“ ЈНМВ. бр. 26-2013 дајемo Вам следеће појашњење: 

 

Питање број 1: На страни 5. информације о аутоклаву које је потребно унети под 2. 

Наручилац пита следеће. 2. Да ли понуда обухвата и пратећу опрему као што је носач 

касета, касете итд. Уколико понуда не обухвата касете, да ли ће бити прихватљива? 

Одговор на питање број 1: Понуда неће бити прихватљива ако не обухвата касете. 

Питање број 2: На страни 5 Конкурсне документације наручилац у табели III врсте, 

техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок испоруке добара, место 

испоруке информације о аутоклаву које је потребно унети – под ставком 5 стоји: Да ли 

понуда обухвата деминерализатор воде или дестилатор воде. Ако понуда не обухвата 

деминерализатор или дестилатор воде да ли ће бити прихватљива, или је неопходно у 

понуду укључити деминерализатор или дестилатор воде? 

Одговор на питање број 2: Неопходно је у понуду укључити деминерализатор или 

дестилатор воде.  

 

 


