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Број:352/7-1
Дана:07.12.2015.

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ЈНМВ 13/2015

Дана 07.12.2015. године примили смо захтев за појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 13/2015медицинска опрема :
Питања:
Да ли је за наручиоца прихватљиво да предметне карактеристике:
1." Запремина хоризонталне коморе 23-24 литра"
2."Уграђен генератор паре"
3."Максимална снага 2,1 кw"
дефинише на следећи начин:
1.Запремина хоризонталне коморе минимум 19 лит,димензија коморе не мања од 230мм*430мм
Коментар:Предметна корекција у пракси не ремети радни ток
2.Уграђен генератор паре или уграђени грејачи око коморе
Коментар:обе каркатерстике обављају апсолутно исту функционалност
3.Максимална снага 2,2 кw
Коментар: предложена корекција(0,1кw) не утиче на рад апарата,потрошњу енергије нити на оптерећење
капацитета струјне мреже у установи.
Одговор:
Комисија за јавне набавке је размотрила захтев понуђача и даје следећи одговор на постављена питања :
1) Наручилац је одредио запремину хоризонталне коморе у складу са потребама службе/корисника
опреме и уређај мање запремине односно запремине мин. од 19 литара није прихватљив.
2) Није довољно ( као техничко решење није прихатљиво ) да уређај поседује само грејаче око
коморе, већ је неопходно да уређај има уграђен генератор паре.
3) У креирању техничких спецификација наручилац је водио рачуна о енергетској ефикасности
током касније експлоатације уређаја , тако да ће бити прихваћени уређаји снаге до 2,1 КW.
У складу са наведеним, наручилац остаје при траженим техн ичким карактеристикама у конкурсној
документацији и неће их мењати.
Комисија за јавне набавке
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Број:352/7-2
Дана:07.12.2015.

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ЈНМВ 13/2015

Дана 07.12.2015. године примили смо захтев за појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 13/2015медицинска опрема :
Питања
молимо вас дана одговорите да ли је могуће понудити аутоклав запремине 21 Л (димензије коморе 240
x 460 мм) ?

Одговор:
Комисија за јавне набавке је размотрила питање понуђача и даје следећи одговор :
1) Наручилац је одредио запремину хоризонталне коморе у складу са потребама службе/корисника
опреме и уређај мање запремине односно запремине од 21 литар није прихватљив.

Комисија за јавне набавке

