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Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 7, „Санитетски потрошни материјал“ 

 

За јавну набавку добара Д 7, „Санитетски потрошни материјал“, на адресу наручиоца  приспелo je следећe 

питањe: 

 

Питање :  “Ултра ролне 90 гр један слој нетканог материјала и додатног слоја посебно развијеног 

ламинираног филма  који обезбеђује оптималне карактеристике отварања -асептично отварање 

• ултра ролне смањују ризик од пуцања током вакум фазе  и фазе предстерилизације у процесу парне 

стерилизације 

•обезбеђена механичка отпорност  и  шест пута већа од обичних ролни за стерилизацију”. 

  33.Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 100мм, дужина 200 м) 

  35.Фолија за пакерицу за аутоклав (ширине 200мм, дужина 200 м) 

 Овако направљена спецификација ограничава конкуренцију ,у опису артикла стављено је име  Ultra које 

има само компанија Amcor требало би дабуду ролне за стерилизацију са најмање 90gr за стерилизацију у 

аутоклаву . 

Мора да се специфира по ком стандарду треба да су ролне направљене? 

Исто, ultra ролне не могу бити дужине 200 m, ,њихова дужина je 70m. 

 Партија 34,36  

Мисли се на ролне за стерилизацију у аутоклаву, стандард EN  11607 1&2 i  EN 868 

Ове ролне су направљене од полиетилинске фолије (полиетиленска фолија је за плазма стерилизацију) 

Ролне за стерилизацију у аутоклаву су направљене тако да  je  једна страна микробна баријера,  (хартија 

најмање 60gr) a фолија направљена од Laminate PET/PP (Poliester, Polipropilen) 

 

Одговор:  Партија 33,35 - У питању су ролне са најмање 90g и дужине 70m, Стандард ролни за стерилизацију је 

EN 11607-1 и EN 868-5 

 Партија 34,36 - Полипропилен/полиестер (PET/PP)  фолија одговарајуће величине 

 

У складу са одговорима биће извршена измена конкурсне документације 

 

 

 Комисија за јавну набавку 


