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ГАК НАРОДНИ ФРОНТ
Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број:18015-2019-6527
Датум: 12.4.2019.
Одговори на питања заинтересованих лица у поступку М19/11ДУШЕЦИ И ЈАСТУЦИ

ПИТАЊЕ:
Tehničkom specifikacijom tražen je dušek sa pu penom i memory penom, molimo Vas da precizno definišete:
- gustinu pene i
- debljinu pu i memory pene u centimetrima.
Obzirom da se radi o medicinskoj ustanovi da li tražena navlaka dušeka treba da poseduje karakteristike sa kojima bi mogla da
odgovori korišćenju u zahtevnim uslovima bolničke sredine, a to znači da je navlaka:
- vodonepropusna, paropropusna (da ne potparuje pacijenta), da može da se iskuvava na 95 stepeni, da trpi sterilizaciju 134
stepena, odnosno da poseduje sertifikat nezavisne akreditovane laboratorije
- antialergijaska, antibakterijska, nezapljiva, odnosno da poseduje sertifikata Oeko-tex 100 proizvođača
- da se može lako prati tj. održavati dezificijensima.
Kao proizvođač i nosioci Rešenje ALiMS za dušeke koje se koriste u zdravstvenim ustanovama, moramo da napomenemo da dušeci
traženom konkursnom dokumentacijom po kategorizaciji i klasifikaciji medicinskih sredstava spadaju u medicinska sredstva. Isto je
proverljivo i na sjatu Agencije za lekove i medicinska sredstva kao i traženjem mišljenja od sam Agencije za lekove i medicinska
sredstva. Postoji više nosioca Rešenja ALiMS za dušeke. Dušeci traženi konkursnom dokumentacijom se koriste u zdravstvenim
ustanovama u medicinskim uslovima i kao takvi prema svojoj nameni i karakteristikama koje treba da ispune spadaju u medicinska
sredstva, te Vas molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i za stavku dušeka zahtevate da poseduju Rešenje AliMS.

1.

ОДГОВОРИ:

Карактеристике душека са „PU“ пеном:
-густина пене најмање 25кг/м3
-тврдоћа најмање 3,8 кПа
-висина табле ПУ пене 14 цм
Карактеристике душека „memory“ пена:
-густина најмање 40кг/м3
-тврдоћа 1,5 кПа
-висина 2 цм
Карактеристике навлаке:
-водонепропусна ,паропропусна, искувавање на 90 ° C
Својства траженог квалитета навлаке се доказују сертификатом OEKO TEX 100 произвођача

Решење AliMS– у том делу се конкурсна документација неће мењати.
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