ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:08/8
Датум:04.11.2019. године
Појашњење Конкурсне документације бр.08/6 од 31.10.2019, ЈН OP 08/2019
Поводом, електронским путем упућених питања за Комисију за јавну набавку добара –
медицинска опрема (електрични кревети, кревети за купање, амболифт и сл.), код Наручиоца
заведеног под бр.08/7 од 01.11.2019. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи
одговор:
Питање:
1. Stavka 1 Električni bolnički krevet
-Navedeno je da sve funkcije kreveta i kontrolne jedinice ( daljinske komande ) pokreću četiri Linak
elektromotora . Pošto u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama nije odzvoljeno navoditi nazive
proizvođača ili modele , tipove , brendove bez oznake " ili odgovarajuće " molimo Vas da dopunite
opis elektromotora navodeći " ili odgovarajuće " i slično.
- Navedeno je Linak daljinske komande za pacijenta ili bolnički personal sa zaključavanjem svih
funkcija kreveta . Molimo Vas da precizirate da li se traži krevet sa jednim daljinskim za pacijenta ili je
potrebno isporučiti jedan daljinski za pacijenta , a drugi za bolničko osoblje. Takođe kod naziva Linak
mora se dodati " ili odgovarajuće ".
- Navedeno je Ležište kreveta 200 x 90 cm odvojeno u četiri sekcije ( podesive dužine 40-80 cm ) . Molimo vas da pojasnite šta tačno znači podesive dužine 40-80 cm .
- Zahteva se električno podešavanje rekliniranja ležišta od 40-80 cm . Molimo Vas da poijasnite šta
znači reč " rekliniranje " pošto nam ta reč nije poznata .
-Zahtevano je da krevet poseduje bočne ograde od drveta , kao i da paneli uzglavlja i uznožja budu
od bukovog drveta. Molimo Vas da pojasnite od kog su tačno materijala ograde i paneli i da li se
stvrano misli na drvo ili neki drugi materijal . Ukoliko zaista zahtevate da budu izrađeni od drveta
odnosno bukovog drveta trebalo bi da ste upoznati sa činjenicom da drvo kao materijal nije pogodno
za izradu delova bolničkih kreveta ili kreveta za ustanove kolektivnog smeštaja pošto drvo kaoliko god
da je obrađeno , lakirano , zaštićeno nije pogodno za dezinfekciju i lako čišćenje što može dovesti do
pojave i širenja infekcija . Odgovarajući materijal za bolničke krevete je univer koji je presvučen tako
da može da se čisti i dezinfikuje ili neki drugi materijal npr. plastika ili laminat pošto drvo nije materijal
koji je u skladu sa standardima za izradu bolničkih kreveta . Molimo Vas da ovo detaljno objasnite i
obrazložite .
-Navedeno je i da krevet poseduje četiri točka TENTE što je takođe marka određenih točkova tako da i
ovde mora biti dodata oznaka " ili odgovarajuće "
2. Stavka 2 - Antidekubitalni dušek - Nisu navedene dimenzije , odbnosno informacija da li treba
da odgovara ponuđenom krevetu pa je potrebno dostaviti objašnjenje kako ponuđači ne bi bili u
zabludi.
3. stavka 3 - Da li se radi o običnom dušeku za koji ne treba Rešenje ALIMS-a pošto je za predhodnu
stavku navedeno antidekubitni i traži se Rešenje ALIMS-a , a kod ove stavke ne piše ništa . Molimo
Vas da to pojasnite.
Појашњење:
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1. Електрични болнички кревет
Како није дозвољено наводити називе произвођача или моделе, типове, брендове без
ознаке „или одговарајући“, Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне
документације.
Наручилац тражи електрични кревет са једним даљинским управљачем на каблу за пацијенте.
Лежећи део кревета се састоји од четири сегмента (секције) различитих дужина. Узглавље
треба да има дужину 80цм, део испод карлице 30цм, део испод бутина од 30цм и део испод
потколенице од 60цм.
Подесиве дужине 40-80цм значи да лежећа површина кревета од пода треба да буде у распону
од 40 – 80цм.
Реклинирање је промена положаја, на пример из седећег у лежећи.
Наручилац остаје при наводима у конкурсној документацији односно да ограда мора бити од
буковог дрвета.
2. Антидекубитални душек
Aнтидекубитални душек мора да одговара димензијама електричног болничког кревета
који је предмет ове јавне набавке.
3. Наручилац захтева обичан душек и за њега није потребно доставити Решење ALIMS-a.

Достављени одговори и појашњења саставни су део
документације бр.08/6 од 31.10.2019. године за ЈН ОП 08/2019.

Конкурсне

Комисијa за ЈН ОП 08/2019
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