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ОДГОВОР бр. 1

• Наручилац ће прихватити понуду понуђача који поседује
боцу/кертриџ/касету који има количину стериланта која је довољна за пет
циклуса.
• Систем замене истрошене боце/кертриџа/касете је ствар технологије сваког
произвођача, а они су прошли низ безбедносних провера како би своје
медицинско средство пустили на тржиште. С тим у вези наручилац ово
питање неће разматрати нити вршити корекцију документације.

ОДГОВОР бр. 2

Наручилац је детаљном анализом својих потреба недвосмислено утврдио да је
програм за површинску стерилизацију потребан и да се таквим циклусом могу

стерилисати различити материјали (не само инструменти) који нису термолабилни.

Само један пример за то је стерилизација материјала за електрохируршке

процедуре. Стерилизацијом у плазма стерилизатору се његов животни век
продужава неколико пута, а то свакако није економски неисплативо. Постоји јос

низ материјала у хирургији, офталмологији и сл. где су изражени бенефити плазма
стерилизације, које су нам и сами произвођачи тих материјала потврдили.

Даље, нетачна је ваша тврдња да само један произвођач поседује овакву техничку
карактеристику, коју ми као наручилац желимо да искористимо као технолошку

предност.

С обзиром да су чињенице које сте навели у најмању руку дискутабилне, наручилац

неће вршити корекцију документације по овој карактеристики.
ОДГОВОР бр. 3

Наручилац ће прихватити понуду понуђача који поседује touch-screen монитор
дијагонале минимално 6,5''. Монитор мора бити употребљив целом својом
површином без потреба за коришћењем додатног прибора.
ОДГОВОР бр. 4
Наручилац жели да искористи своје право и свом особљу омогући олакшано

коришћење предмета јавне набавке, што софтвер на матерњем језику свакако
јесте.С обзиром да произвођачи опреме раде локализацију исте за потребе сваког

тржишта понаособ, то сматрамо да овакав захтев није дискриминишући. Веома
велики број новије опреме, који поседује наша установа је на српском језику и

такав тренд желимо да задржимо.

С тим у вези, наручилац неће вршити корекцију документације по овој
карактеристики за партију 2, већ ће се за

партију 1. Парни стерилизатор додати позиција 27. која гласи: Уређај треба да

поседује софтвер на српском језику.
ОДГОВОР бр. 5

Наручилац не може прихватити овакву сугестију јер стерилизација флексибилних

лумена дужине 850 мм и пречника 1мм не задовољава потребе установе, и да баш из

тог разлога да не би дошло до фаворизације било ког произвођача, дата је дужина
која представља реалну потребу. На тржишту су у понуди апарати који могу

стерилисати лумене од 4.000 мм, па и 10.000 мм, али то превазилази наше потребе.
Потпутно је нетачна тврдња да само један понуђач може да испуни ову техничку
карактеристику, па смо овај захтев поставили тек после анализе тржишта које
показује потпуно супроотну слику од ваше формулације. Начин на који ће се
вршити репроцесирање флексибилних ендоскопа у нашој установи није предмет

ове јавне набавке, већ расправе на конгресним окупљањима. Од произвођача

опреме (ендоскопа) добили смо уверавања да је апсолутно могућа стерилизација у
стерилизаторима који користе водоник пероксид и плазма технологију. Такође,
имамо намеру да користимо сонде за електрохирургију са коагулацију аргоном у

уролошким процедурама које треба репроцесирати, а имају дужину од 1.500 мм и
пречник од 1мм.

С тим у вези, наручилац неће вршити корекцију документације по овој
карактеристики.
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