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ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888 

  

................................ 
Del. broj: О15-10/5-1 

Dаtum: 29.06.2015. 

PREDMET: Odgovori nа pitаnjа ponuđаčа u postupku javne nabavke br. О15-10 zа 2015. 

god. - sredstva za održavanje higijene 

PITANJA:  

1. Ovim putem u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara: sredstva za održavanje higijene za 
javnu nabavku br. O15-10 za 2015. godinu, postavljamo vam pitanja, kako sledi: 
  
1.1. U konkursnoj dokumentaciji za partiju 12: Deterdženti, je data proizvođačka specifikacija 6 različitih 
hemikalija koja favorizuje jednog ponuđača obzirom da nijedan drugi proizvođač nema proizvode istovetnih 
specifikacija onima koje su definisane tenderskim zahtevom. Predlažemo da se, u cilju obezbeđivanja 
konkurencije, izmeni specifikacija pozicija u tabeli za partiju 12 na taj način da svako sredstvo bude 
specificirano sa najviše jednom ključnom/dominantnom hemikalijom koju sadrži. Dodatno, molimo vas da u 
spisak potrebnih hemikalija uključite novu, dodatnu hemikaliju (7. pozicija) koja ima svojstva da uklanja fleke 
od krvi. Ovaj predlog je vezan za efikasnost sistema koje neće biti bez navedenog novog sredstva/pozicije. 
  
1.2. U konkursnoj dokumentaciji za partiju 12: Deterdženti, zahtevan je kao dodatni uslov pod rednim brojem 
1., alineja 3) da se za ponuđeno sredstvo pod rednim brojem 5 dostavi ocena efikasnosti na viruse za 

hemotermičku dezinfekciju na 40C prema RKI (Robert-Koch-Institut) ili VAH preporuci. Predlažemo da se, u 
cilju obezbeđivanja konkurencije, a imajući u vidu da se RKI certifikat može dobiti samo na istoimenom 
Institutu u Nemačkoj, ovaj zahtev ili izbriše iz dokumentacije ili zameni zahtevom da: “najmanje jedna 
hemikalija iz partije 12 mora imati Izveštaj o ispitivanju antimikrobnih svojstava izdat od strane akreditovane 
laboratorije, pri čemu Izveštaj dokazuje antimikrobna svojstva”. 
  
1.3. U konkursnoj dokumentaciji za partiju 12: Deterdženti, zahtevan je kao dodatni uslov pod rednim brojem 4 
da Ponuđač mora da poseduje sertifikate ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001. Ne vidimo kakav značaj za 

korisnika hemikalija (vešeraj) može imati činjenica da ponuđač poseduje navedene standarde, a naročito 

snadarde ISO 14001 (sistem menadžmenta zaštitom životne sredine) i 18001 (sistem menadžmenta zaštitom 

zdravlja i bezbednosti na radu), pa vas, u cilju obezbeđivanja konkurencije, molimo da se ovaj zahtev ukloni iz 

spiska dodatnih uslova. Bliže navedena dva standarda (14001 i 18001) nemaju nikakve veze niti sa kvalitetom i 

funkcionalnošću robe koja će se isporučivati, niti sa načinom označavanja i logističkog praćenja proizvoda. 
  

 

ODGOVORI: 

1. 

1.1. Детаљним испитивањем тржишта установили смо да спецификација средстава која је дата 
у тендерској документацији у потпуности испуњава потребе наше клинике и остајемо при 
истој. Увођењем још једног, додатног средства били би изложении додатном трошку што у 
овом случају није оправдано. Наручилац остаје при својим раније наведеним техничким 
карактеристикама за партију 12. 
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1.2. Наручилац јасно разликује извештај о испитивању антимикробних својстава једне активне 
супстанце, издат од стране акредитоване лабораторије, од оцене ефикасности на вирусе за 
хемотермичку дезинфекцију на 40°C према RKI (Robert-Koch-Institut) или VAH препоруци. 
Основна разлика је у томе што се оцена ефикасности према RKI (Robert-Koch-Institut) 
или VAH препоруци односи на тачно дефинисану процедуру и у комбинацији са детерџентом 
за прање док се извештај о испитивању односи на антимикробна својства једне активне 
супстанце. Оцена ефикасности се може одрадити у било којој акредитованој лабораторији, 
укључујући и домаћој, уколико испуњава наведене услове наведене у RKI 
или VAH препорукама. Имајући то у виду наручилац остаје при ранијем захтеву за додатним 
условима. 
  
1.3.Наручилац остаје при захтеву везано за додатне услове под редним бројем 4 да понуђач 
мора да поседује сертификате ISO 9001 i ISO 14001. Обзиром да се ради о хемијским 
средствима сматрамо оправданим постављањем овог услова. Стандард 18001 избацујемо из 
додатних услова и он није неопходан. 
  
 

 

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 


