
 

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    

 03 Број: 4796 

Дана,27.12.2013.год. 

Питања понуђача: 

Молимо Вас за додатне информације у вези Јавне набавке бр. 42/2013: 

• Обзиром на врло високе трошкове овере превода код судског тумача, да ли је 
прихватљиво, уз документа на страном језику, приложити и преводе на српски 
језик који нису оверени од стране судског тумача? 

• Партија 1, Ст. 1 – Аналитичка вага 

Да ли је прихватљиво понудити вагу са тасом о90мм? 

• Партија 1, Ст. 3 – Лабораторијски микроскоп 

Да ли је прихватљиво понудити микроскоп са револвером са 4 места, обзиром да 
користите само 4 објектива? 

Да ли је прихватљиво понудити микроскоп ширине видног поља 20мм, а што је боље од 
тражених 18мм? 

• Партија 1, Ст. 8 – Апарат за припрему чисте воде реверзном осмозом 

„Притисак пумпе 0-10 kg/cm2“ 

Да ли се овде мисли на интерну пумпу која напаја реверзну осмозу или се мисли на 
екстерну пумпу за рециркулацију воде до резервоара (дистрибутивног система)? 

• „Сигурносни механизми: ауто и мануелна контрола при ниском притиску напојне 
воде“ 

Апарати ове врсте имају заштитни механизам од појаве ниског напојног притиска и у 
таквим случајевима искључују пумпу за РО и прекидају рад апарата уз адекватну алармну 
поруку. Молимо да појасните значење "мануелна контрола". 

• „Дефинисана је потрошња од 60 W +/- 10%.“ 

Потрошња већине апарата ове врсте на тржишту јесте око 100 W. Како год да се посматра, 
ради се о апсолутно занемарљивој потрошњи и утицају на енергетску стабилност 
установе. 



60 W потрошње има само један апарат, те је овако дефинисана карактеристика 
фаворизовање тог произвођача. Обзиром на изнето, молим да се потрошња енергије или 
повећа на  

100W +/- 10% или потпуно избаци из спецификације, обзиром да је потпуно небитна. 

• Наведене су димензије: 400x638x500 mm. 

Уколико имате проблем са постављањем апарата на радну површ, требало је да ближе 
дефинисати наведене мере: шта је ширина, шта је дубина, шта је висина ... 

Већина апарата је дизајнирана тако да може да стане на класичну радну површину у било 
којој лабораторији, па Вас молимо да дефинишете на шта се односе дате димензије, као и 
да одобрите толеранције +/- 10 % одступање од задатих мера. 

  

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    
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Дана,30.12.2013.год. 

Одговор понуђачу: 

• Да, прихватљиво је доставити неоверене преводе одговарајуће приложеној 
документацији. Сертификати и ауторизације произвођача могу битио и на 
енглеском језику. 

• Партија 1. ст.1.-Аналитичка вага. Прихватљиво је, са тасом 090мм. 
• Партија 1. Ст.3- Лабораторијски микроскоп.  Није прихватљиво понудити 

микроскоп са револвером са 4 места због могућности накнадне надоградње 
додатним објективом.  

• Партија 1, Ст. 8 – Апарат за припрему чисте воде реверзном осмозом. Мисли се на 
се на интерну пумпу. 

• Значење "мануелна контрола": Осим аутоматске заштите (прекида рада) потребно 
је да постоји мануелна контрола како би уређај могао да ради и при ниском 
притиску када за то постоји потреба.        

• Прихвата се потрошња ел.енергије до 100W +/- 10%. 
• Потребно је понудити апарат димнзија ŠxDxV 400x638x500 mm +/- 15%  

Комисија за јн бр42/2013, Куповина медицинске опреме, обликована по партијама 


