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Broj: I-1381/10  
Datum: 11.12.2015. godine 

 
Поштовани, 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 
даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везаних за ЈН 71/2015 – Набавка 
средстава за хигијенско и хируршко прање и дезинфекцију, по спецификацији Наручиоца. 
 
 
ПИТАЊА: 
 
„U Vašim odgovorima na pitanja 2, 3 i 4 (dokument br. I-1381/5 od 04.12.2015. godine) naveli ste sledeće: 
„ODGOVOR na pitanje 2: Komisija svojim visokostručnim radom i kontinuiranom edukacijom određuje 
stručne prioritete u suzbijanju bolničkih infekcija, mere i uputstva u skladu sa priznatim naučnim 
saznanjima, prati primenu preporuka i mera i sarađuje sa nadležnim stručnim Institutima i Zavodima i 
unapređuje nivo kvaliteta u svakom segmentu rada.“ 
„ODGOVOR na pitanje 3 i 4: Zahtevi tehničke specifikacije su na osnovu stručne literature. Pošto se sredstva 
za dezinfekciju ruku upisuju u privremenu listu biocidnih sredstava koja je javni dokument pa se tako mogu 
proveriti sva registrovana biocidna sredstva. 
Stručna komisija je upoznata sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije , ali postoje i Nacionalne 
preporuke za higijenu ruku koje zdravstvene ustanove slede.“ 
 
Za preparate koje ste koristili i koji ne sadrže „QUAT“ posedujemo sledeću dokumentaciju: 
- potvrde da su preparati koji ne sadrže „QUAT“ u potpunosti usaglašeni sa svetskim i nacionalnim 
preporukama za higijenu ruku koje su zdravstvene ustanove U OBAVEZI da slede. 
 
Ukazujemo Vam na vaš dopis br. I-492/7 od 14.07.2014. godine u kome ste odgovorno naveli da Vašoj 
ustanovi za higijenu ruku odgovaraju proizvodi proizvođača Schulke Mayr, Ecolab, B.Braun... ali i 
Antiseptica. Vaša aktuelna specifikacija za partiju 2 je takva da NI JEDAN od navedenih proizvođača ne može 
da je zadovolji. Da li to znači da se upotrebom sredstava za higijenu ruku ovih proizvođača ne može 
unaprediti nivo kvaliteta u svakom segmentu rada u Vašoj ustanovi kako se navodi u vašem dopisu I-
1381/5?  
 
Da li je moguće da ste u proteklih godinu dana došli do takvih naučnih saznanja, a na koja se pozivate, 
kojima je u potpunosti eliminisana prošlogodišnja konkurencija kao neodgovarajuća za suzbijanje 
bolničkih infekcija u Vašoj ustanovi? Smatramo da se radi o čistom voluntarizmu usmerenom na 
diskriminaciju kompletne prošlogodišnje konkurencije a shodno tadašnjim tvrdnjama koje ste izneli u  
dopisu br. I-492/7 od 14.07.2014. godine. 
 
Smatramo da se zbog toga sve iznešene tvrdnje Naručioca o „priznatim naučnim saznanjima“ mogu oceniti 
samo kao proizvoljne i neosnovane. Smatramo da se na ovaj način, pozivanjem na  „priznata naučna 
saznanja“ bez jasnog i dokumentovanog ukazivanja na ista, ponuđačima uskraćuju prava pristupu bitnim 
informacijama potrebnim za izradu ponude. Ukratko, smatramo da u postupku javne nabavke, „priznata 
naučna saznanja“ na osnovu kojih se formiraju tehničke specifikacije moraju biti dostupna svim 
zainteresovanim licima. 
 
Ukazujemo Vam  i na činjenicu da je Vaša specifikacija za partiju 2 u suprotnosti i sa "Strategijom 
Instituta za ortopedsko- hirurške bolesti „Banjica“ za održavanje i unapređenje higijene ruku" koja je 
javno dostupna kao i Vašeg "Internog akta" takođe javno dostupnog. Molimo Vas za pojašnjenje. 
 
Molimo Vas da nam naučna saznanja koja posedujete dostavite ili Vašu tehničku specifikaciju za partiju 2 
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usaglasite sa prošlogodišnjom kako bi se obzbedio isti nivo konurenosti. U suprotno smatramo da ste 
konkursnu dokumentaciju pripremili na način da se pribavi samo jedna odgovarajuća ponuda i to 
proizvođača Borer chemie koji prošle godine niste ni uvrstili u konkurenciju.“ 
 
 
ОДГОВОР: 
 
Наручилац је Техничку спецификацију за предметну јавну набавку – Партија 2 дефинисао према 
својим објективним потребама. У вези са тим напомиње да захтевано течно биоцидно средство за 
дезинфекцију руку треба да буде на бази активних супстанци: комбинације минимум два алкохола и 
QUAT или хлорхексидина.  Наручилац је дакле у циљу обезбеђивања веће конкуренције оставио 
могућност да понуђено биоцидно средство за дезинфекцију руку садржи или QUAT или 
хлорхексидин поред алколохолне компоненте. Доказано је да препарати који садрже 60%–95% 
алкохола или 50%–95% алкохола комбинованог са кватернерним амонијумовим једињењима 
(скраћено: QUAT) или хлорхексидин глуконатом одмах после прања доводе до смањења броја 
бактерија на кожи ефикасније од осталих агенаса. Алкохоли имају брзо гермицидно дејство кад се 
нанесу на кожу, али је њихово дејство краткотрајно, тј. немају резидуалну активност. Понован раст 
бактерија почиње убрзо након наношења алкохола, превасходно због сублеталног дејства алкохола на 
бактерије. Додавањем хлорхексидина или кватернерног амонијум једињења у солуцији са алкохолом 
настаје његово продужено деловање, односно спречава  се поновна појава бактерија на кожи после 
употребе алкохолног антисептика, чиме се постиже већа ефикасност и већа економичност траженог 
добра. На ову чињеницу је указано у Препорукама за хигијену руку у здравственим установама 
издату од стране Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље Србије „Др. 
Милан Јовановић Батут“, а такође и у светској стручној литератури (нпр. 
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf ). Наручилац још једном понавља да не инсистира на томе 
да тражено течно биоцидно средство за дезинфекцију руку садржи QUAT јер је остављена могућност 
да садржи хлорхексидин поред алколохолне компоненте.  Наручилац је извршио увид у Листу 
биоцидних средстава уписаних у Привремену листу и утврдио да више производа испуњавају све 
захтеве из Техничке спецификације за Партију 2, односно да више понуђача могу учествовати у 
предметном поступку јавне набавке. Такође, тражено течно биоцидно средство за дезинфекцију руку 
на бази активних супстанци: комбинације минимум два алкохола и QUAT или хлорхексидина је у 
потпуности у складу са „Стратегијом Института за ортопедско – хирушке болести „Бањица“ за 
одржавање и унапређење хигијене руку“ и Интерним актом Наручиоца. 
 
 
 
 
У Београду, 11.12.2015. године                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


