
 

 

                                                 

 

1 

 

Број: I-1381/8  

Датум: 04.12.2015. године 

 

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. 

 

 

 

ПИТАЊЕ:  

У техничкој спецификацији за ставку 2 захтевате дезинфекцију руку по ЕН12791 у 

трајању од 60 сек. Молимо вас да објасните из ког разлога сте захтевали 60 секунди и у 

којим препорукама се ово налази? У препорукама „WHO Guidelines on Hand Hygiene in 

Health Care“ у зависности од врсте алкохола, његовог процента и додатних састојака 

зависи и препорука, ЕН12791 је препорука од 3 до 5 мин. Молим вас онда да нам 

објасните одакле вама у техничкој спецификацији 60 секунди. Такође, моломо да 

извршите измену техничке спецификације. Молимо за ову партију да објасните 

вируцидни ефекат: да ли сте мислили ефикасност на одређене вирусе или потпуна 

вируцидност? 

 ОДГОВОР:  

Стручна комисија је упозната са препорукама Светске здравствене 

организације, али постоје и Националне препоруке за хигијену руку које 

здравствене установе следе. 

Захтеви техничке спецификације су на основу истраживања тржишта, а такође 

се води рачуна и о економској исплативости производа који се користе. 

Дана 04.12.2015. године на Порталу ЈН и интернет страни Наручиоца, је 

објављена измењена конкурсна документација, тако да вас молимо да користите 

последњу и важећу конкурсну документацију. 

У достављеној техничкој документацији мора да је јасно и недвосмислено 

наведено да препарат поседује вируцудну активност која се може доказати. 

 

 

ПИТАЊЕ: 

За партију 4 молимо вас да појасните да ли се мисли на прање и дезинфекцију подова и 

медицинског инвентара или инструмената. Под тачком 1 се може закључити да се ради 

о подовима и површинама медицинских инструмената и инвентара а под тачком 2 се 

може закључити да се ради о детерџенту за инструменте. Ако је овако молимо вас да 

раздвојите ове две ставке јер се ради о различитим групама медицинских средстава, 

као и о различитим наменама. 

 ОДГОВОР: 

У партији 4 се захтевају производи за дезинфекцију/чишћење медицинских 

површина  опреме и прибора. 

Дана 04.12.2015. године на Порталу ЈН и интернет страни Наручиоца, је 

објављена измењена конкурсна документација, тако да вас молимо да користите 

последњу и важећу конкурсну документацију. 

 

 

ПИТАЊЕ: 

За партију 7 , ставка 2 молимо вас да нам одговорите да ли ћете прихватити производ 

исте ефикасности али друге активне супстанце. У свету је доказано да алдехиди 

спадају у групу активних супстанци који нису еколошки као и да лоше утичу на 
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здравље медицинског особља. Из тих разлога вас молимо да објасните због чега се 

инсистира на алдехидима када су познате и друге активне супстанце које имају исти 

или бољи ефекат, али спадају у групу еколошких производа, који штите и околину али 

и здравље медицинског особља. 

 ОДГОВОР: 

Комисија својим високостручним радом и континуираном едукацијом  одређује 

стручне приоритете у сузбијању болничких инфекција, мере и упутства у складу 

са признатим научним сазнањима, прати примену препорука и мера и сарађује 

са надлежним стручним Институтима и Заводима и унапређује ниво квалитета у 

сваком сегменту рада.  Захтеви техничке спецификације су на основу стручне 

литературе. Пошто средства захтевана у партији 7, ставка 2  морају да поседују 

решење АЛИМС која стручно обавља посао не смемо сумњати да средство које 

поседује решење АЛИМС лоше утиче на здравље људи ако се користи на 

исправан начин, сходно одобреном упутству за употребу.  

Понуђени производ мора да задовољава минималне захтеве прописане 

техничком спецификацијом. 

 

 

 

 

 

У Београду, 07.12.2015. године       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


