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ОБАВЕШТЕЊЕ  БРОЈ  1 

            Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за подношење понуда, приспело 

следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну 

набавку добара - Лабаротијска опрема, обликована по партијама, број ЈН 09/2019, за Партију 2 

- Аутоматски аутоклав са системом за пречишћавање воде 

 

Питање 1: 

Захтев за поседује команде и контроле на 26 језика, међу којима и српски. 

Имајући у виду да 90% произвођача аутоклава располаже менијем на енглеском језику, и 

имајући у виду да је корисник Институт, са запосленима који су претежно високообразовани, 

те највероватније поседују знање енглеског језика, молимо да нам појасните да ли је 

прихватљив уређај са менијем на енглеском језику, а посебно имајући у виду да су подаци на 

менију најчешће међународне скраћенице (т=температура), (п=притисак) и сл... 

Одговор: 

На тржишту аутоклава постоје бројни системи који имају мултијезичну подршку. Особље 

Института за медицинска истрживања јесте високообразовано, али наведено особље има 

друга задужења у оквиру научноистраживачке делатности, па оваквим типом опреме рукује 

особље које нема високу стручну спрему (особље са средњом стручном спремом -  

лабораторијски техничари), којима познавање страног језика није неопходан услов за рад. Да 

би се њима омогућио рад са наведеним системом, неопходно је да мени буде на српском 

језику.  

У складу са наведнеим наручилац остаје при својим захтевима наведеним у конкурсној 

документацији, потребно је понудите аутоклав који задовољава све тражене техничке  

карактеристике као  и мени на српском језику. 

 

Питање 2: 

Захтев - да аутоклав поседује стандарде ISO 17665-1:2006; Sistem kvaliteta: ISO 13485:2003. 

Имајући у виду да Институт није захтевао дозволу за медицинска средства, издату од стране 

Агенције за лекове и медицинска средства РС, молимо да потврдите да горе наведени 

стандарди нису неопходни за испуњавање услова прихватљивости понуде. 

Наиме, уколико наручилац инсистира на предметним стандардима, онда је потребно и да 

захтева дозволу за медицинска средства. 

У супротном, овај захтев (за наведеним стандардима) није логичан, и искључује најозбиљније 

светске произвођаче лабораторијске опреме - Лабораторијских аутоклава. 

Напомињемо такође да је јавна набавка названа: набавком Лабораторијске опреме, те да 

лабораторијски аутоклави не спадају у медицинска средства, те следбено томе, ни предметни 

стандарди не могу бити део спецификације јавне набавке. 

Као прилог назначеном, достављамо и мишљење Агенције за лекове и медицинска средства. 

Такође истичемо да су аутоклави произвођача Systec, присутни у више десетина Института 

Републике Србије, на Медицинским и Фармацеутским факултетима, као и у здравству Србије - 

лабораторијама паталогије, ургентне медицине, ТВС-а, гинекологије и сл..... 

Одговор: 

Могуће је понудити апарат који не поседује систем квалитета ISO 13485:2003 I ISO 17665-

1:2006. 

Није неопходно да аутоклав поседује стандард који се односе на коришћење аутоклава у 

медицинске сврхе у ком случају се аутоклав сматра медицинским средством. Аутоклав ће се 



користити у лабораторији и  за тражени модел није неопходан систем квалитета који се односи 

на медицинске аутоклаве. 

У складу са наведеним извршена је I измена и допуна предметне конкурсне документације. 

 

Питање 3: 

Захтев: Димензије: ширина 730mm x 1000mm x 540mm 

унутрашње димензије: пречник 380mm, дубина 690mm  

Молимо да потврдите да су прихватљиве димензије - спољашње 550mm x 995mm x 780mm 

Односно унутрашње: пречник 400mm, дубина 600mm. 

Молимо да имате у виду да су димензије које сте дефинисали преписане из каталога 

произвођача „Tuttnauer“, и као такве искључују остале произвођаче, а што је у супротности са 

начелима Закона о јавним набавкама. 

Одговор: 

Димензије апарата дефинисане су између осталог и расположивим простором којим  

Институтут располаже. Наведене димезије имамо као расположиве, а претрагом и 

испитивањем тржишта утврдили смо да захтеване димензије одговарају и бројним другим 

системима. 

Уколико дистрибутер за Србију нема модел  тражених димензија, имате могућност  да 

понудите модел неког другог произвођача, као и да у складу са Законом о јавним набавкама 

дате заједничку понуду или понуду са подизвођачем, са понуђачем који је дистрибутер 

аутоклава димензија које одговарају траженим.   

У складу са наведнеим наручилац остаје при својим захтевима наведеним у конкурсној 

документацији, потребно је понудите аутоклав који задовољава све тражене техничке  

карактеристике као  и захтеване димензије. 

 

  

 

 

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

                                                                                       


