
Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 

124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovor na pitanje, u smislu pojašnjenja 

konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 19/2014, javna nabavka dobara u otvorenom 

postupku: Nabavka opreme za rendgen kabinet , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u 

Banji Koviljači. 

 

Питање бр. 1 

Analizom konkursne dokumentacije za javnu nabavku opreme za rendgen 

kabinet JN OP 19/14, ustanovili smo da su nam potrebna dodatna pojašnjenja. 

Na strani broj 11,  naveli ste da je uz menicu, koja se daje kao 

sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, potrebno i dostaviti OP 

obrazac, koji je overen u opštini ili sudu, čija overa nije starija od 2 

meseca od dana određenog za otvaranje ponuda. 

 

Da li je za Vas, kao naručioca prihvatljivo dostavljanje OP obrasca, 

overenog u sudu dana 12.06.2014. s obzirom da sudska overa ima trajan 

(neograničen) rok važnosti? 

 

 

Одговор бр. 1 

Конкурсном документацијом, у делу Упутства понуђачима како да сачине понуду, под 

тачком 3.13. Обавезна средства обезбеђења, испуњења обавеза понуђача – добављача, 

наведено је да, уз меницу, као гаранцију за озбиљност понуде, понуђачи треба да доставе и 

менично овлашћење, копију картона депонованих потписа (оверену од банке, са датумом 

после пријема позива за достављање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у општини 

или суду, не старија од 2 месеца од дана одређеног за отварање понуда) за лица за које је 

доставио картон депонованих потписа. 

 

Дакле, с` обзиром на то да је датум отварања понуда 26.11.2014. године, овера ОП обрасца 

са датумом од 12.06.2014. године, није прихватљива. Наведени образац мора да буде оверен 

најраније два месеца пре 26.11.2014. године, односно, после 26.09.2014. године, аналогно 

члану 77, ставу 3, Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

20.10.2014. 

 

Комисија за јавне набавке 

Специјална болница за рехабилитацију 

Бања Ковиљача 



 Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 

124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovor na pitanje, u smislu pojašnjenja 

konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 19/2014, javna nabavka dobara u otvorenom 

postupku: Nabavka opreme za rendgen kabinet , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u 

Banji Koviljači. 
 

 

Питање бр 1 

Poštovani,  

dana 17.10.2014. poslali smo Vam zahtev za pojašnjenje, povodom javne nabavke opreme za rendgen 

kabinet JN OP 19/14. 

U zahtevu za pojašnjenje,  tražili smo da se omogući dostavljanje OP obrasca overenog u sudu 

12.06.2014., s obzirom da sudska overa ima neograničen rok važnosti. 

Vi ste u Vašem odgovoru, naš zahtev odbili pozivajući se na član 77 stav 3, Zakona o javnim nabavkama. 

Pomenuti član se odnosi na dokazivanje prva 4 obavezna uslova za učešće na javnim nabavkama, koja mi, 

kao ponuđač, dokazujemo rešenjem o upisu u registar ponuđača (član 78 ZoJN). 

OP obrazac, nema nikakve veze sa dokazivanjem ispunjenosti  obaveznih uslova, njime se dokazuje kako 

se zakonski zastupnik (ovlašćeno lice) potpisuje.  

 

Jedini razlog zbog koga bi morali dostavljati novi  OP obrazac, je u slučaju promene zakonskog 

zastupnika, u kom slučaju bi morali pribaviti i novo Rešenje o upisu u registar ponuđača. 

 

U cilju poštovanja duha i slova  Zakona o javnim nabavkama, ponovo Vas molimo da razmotrite naš 

zahtev za pojašnjenje, čime bi se konkursna dokumentacija uskladila sa Zakonom. 

 

Одговор: 

Конкурсном документацијом, у делу Упутства понуђачима како да сачине понуду, под 

тачком 3.13. Обавезна средства обезбеђења, испуњења обавеза понуђача – добављача, 

наведено је да, уз меницу, као гаранцију за озбиљност понуде, понуђачи треба да доставе и 

менично овлашћење, копију картона депонованих потписа (оверену од банке, са датумом 

после пријема позива за достављање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у 

општини или суду, не старија од 2 месеца од дана одређеног за отварање понуда) за лица 

за које је доставио картон депонованих потписа. 
 

Дакле, конкурсном документацијом је захтевано да овера ОП обрасца не буде старија од 

два месеца од дана отварања понуда само из разлога да се утврди да у овом периоду није 

дошо до промене лица која имају депоновани потпис код банке, за располаганје 

средствима привредног субјекта који доставља меницу. 

 



Ово значи да је потребно да се утврди да лица која имају депоновани потпис код банке, за 

располагање средствима имају важећа овлашћења располагања истим, а не да ова лица 

могу да заступају привредни субјект, као овлашћена лица за привредни субект. 

 

Примера ради, привредни субјект може да овласти лица која могу да располажу 

средствима код банке, за која депонује потписе код банке, али та лица не мора ју да 

једновремено буду овлашћена и за заступање привредног субјекта. 

 

У сваком случају, наручилац је спреман да сноси трошкове овере ОП картона за лица која 

имају депонован потпис код банке. 

 

 

 

23.10.2014. 

 

Комисија за јавне набавке 

Специјална болница за рехабилитацију 

Бања Ковиљача 
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Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију, Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, (у даљем 

тексту ,,Наручилац’’),  

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Предмет: Одлука о измени конкурсне документације за јавну набавку Опрема за ренген 19/2014 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр.124/2012), Комисија за јавну набавку наручиоца, образована за спровођење поступка јавне 

набавке  у отвореном поступку, доноси следећу:  

 

 

О д л у к у 

о измени и допуни конкурсне документације 

 
за јавну набавку у отвореном поступку по партијама, број 19/2014,  Наручиоца: 

Специјалне болнице за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 

 

набавка добара ,,Опрема за рендген кабинет'' 
 

 

Дана  20.10. 2014. године, објављен је Јавни позив и Конкурсна докуемнтација за јавну набавку бр 

14/2014 ,,Опрема за рендген кабинет''. Након додатног разматрања и сугестија Наручиоца, у 

складу са чланом 54. став 13. тачка 1, Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку 

наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију, Парк 4, Бања Ковиљача, је припремила и 

начинила измене и допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку,  у делу који се 

односи на: 

 

- Број партија у предметној јавној набавци по партијама.  

Измена је начињена у складу са захтевима  у вези са садржином предмета јавне набавке, а 

према измењеној техничке спецификацији 

- Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.  

Измене и допуне су начињене у циљу оправдане могућности провере од стране Наручиоца и 

потврде понуђених техничких карактеристика, наведених техничких и технолошких 

предности понуђених уређаја 

- Техничку спецификацију предмета јавне набавке;  

Измена је начињена у циљу приближавања реалним потребама наручиоца у смислу 

одговорног прибављања што савременије опреме са одређеним техничким и технолошким  

предностима 

- Критеријуме за оцењивање понуда;  

Измена је начињена у складу са захтевима из техничке спецификације и радним 

перформансама тражених уређаја, које ће касније, у извршењу уговора својим специфичним 

техничким и технолошким карактеристикама гарантовати остваривање предвиђених резултата, 

због којих се и остварује циљ јавне набавке и потреба наручиоца  

- Рок за достављање понуда;  
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Измена је начињена у складу са одредбама из чланова 63, 94 и 95 Закона о јавним набавкама 

РС, како би заинтересована лица и потенцијални понуђачи имали довољно времена да у 

примереном року одговоре захтевима, припреме и доставе конкурентну понуду 

 

У наставку Одлуке, наводимо измене и допуне конкурсне документације, према редоследу 

њиховог појављивања у тексту ,,Конкурсна документација за ЈН’’ (од прве стране документа ка 

његовом крају), обележене према броју стране на којој се налази основна одредба из првобитне  

документације и броју стране након унесене измене у документ.  

 

Упоредо са објављивањем ове одлуке, све измене и допуне су обједињене и објављене у 

документу ,,Измењена конкурсна документација за јавну набавку - Опрема за рендген 14/2014’’.  

 

Измене су начињене на следећи начин: 

 

1. У уводном делу, на страни 1/49, у дну странице 1, текст који гласи  

 

,,Рок за достављање понуда: 26. 11. 2014. године, 10:30ч 

   Јавно отварање: 26. 11. 2014. године, 11:30ч'' ; 

  

Мења се и сада гласи: 

 

,, Рок за достављање понуда: 01. 12. 2014. године у 10:30 часова 

    Јавно отварање понуда започиње  01. 12. 2014. године у 11:30ч'' 

 

2. На страници број 3/49, у делу I, глава 1. ,,Позив за подношење понуда'', у ставу 7, текст који 

је гласио  

 

,,Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка је обликована 

у три партије: 

Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви, 

Партија 2. Систем за дигиталну компјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом, 

Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер''  

 

мења се и сада гласи: 

 

,,Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка је 

обликована у две (2) партије: 

 

Партија 1. Дигитални радиографски систем, 

Партија 2. Ласерски штампач филмова суве технологије'' 

 

3. На страници 3/49, у делу I, глава 1. ,,Позив за подношење понуда, у ставу 9, мења се 

елемент критеријума за доделу уговора, па текст који гласи 

 

,,Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је: 

најнижа понуђена цена'' ; 

 

Мења се и сада гласи 
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,,Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу 

уговора је: економски најповољнија понуда'' 

 

4. На страници 4/49, у делу I, глава 1. Позив за подношење понуда, став 11, уносе се 

измене у ,,Начин подношења понуде и рок за подношење понуе'', па текст који је 

гласио: 

 

,, Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног 

отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Специјална   болница   за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, у затвореној коверти са назнаком: 

ПОНУДА ЗА ЈНВВ 19/2014 - Набавка опреме за рендген кабинет, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. 

На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. тел. Рок за 

достављање понуда је 26.11.2014. године до 10,30 часова, сагласно чл. 95. ставу 2, тачка 1. 

Радно време Писарнице наручиоца је од 07,00 до 14,00 часова сваког радног дана. 

Писарница наручиоца неће радити суботом, недељом и у дане државних празника.'' 

 

Мења се и сада гласи: 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног 

отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Специјална   болница   за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, у затвореној коверти са назнаком: 

ПОНУДА ЗА ЈНВВ 19/2014 - Набавка опреме за рендген кабинет, ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, 

као и бр. тел. Рок за достављање понуда је 01. 12. 2014. године до 10,30 часова, сагласно чл. 

95. ставу 2, тачка 1. 

Радно време Писарнице наручиоца је од 07,00 до 14,00 часова сваког радног дана. 

Писарница наручиоца неће радити суботом, недељом и у дане државних празника.'' 

 

 

5. На страници 4/49,  у делу I, глава 1. Позив за подношење понуда, став 12, текст који гласи: 

 

,,Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 26.11.2014. године y 11,30 часова, у просторијама 

Наручиоца'' 

 

мења се и сада гласи: 

 

,,Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 01. 12. 2014. године y 11,30 часова, у 

просторијама Наручиоца'' 

 

 

6. На страници 4/49, у делу I, глава 1. Позив за подношење понуда, став 14, брише се 

број телефона лица за контакт, па текст који је гласио:  

 

,, Лице за контакт: Снежана Тадић, 015 / 895-214 Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

Пријем електронске поште на нaведену е-маил адресу је могућ од 07,00 до 14,00 часова 

сваког радног дана'' 

 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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Мења се и сада гласи 

 

,, Лице за контакт: Снежана Тадић, Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

Пријем електронске поште на нaведену е-маил адресу је могућ од 07,00 до 14,00 

часова сваког радног дана''  

 

7. На страници 5,/49, у Делу II, глава 1. Општи подаци о јавној набавци, тачка 1 

подтачка 3, врше се измене  у броју и опису партија у преднетном поступку јавне 

набавке, па текст који гласи  

 

Врста поступка: Отворени поступак по партијама 

Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви, 

Партија 2. Систем за дигиталну копјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом, 

Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер 

 

Мења се и сада гласи  

 

1) Врста поступка: Отворени поступак по партијама 

 

Партија 1: Дигитални радиографски систем 

Партија 2: Ласерски штампач филмова суве технологије 

 

  

8. На страници 5,/49, у Делу II, глава 1. Општи подаци о јавној набавци, тачка 1, 

подтачка 8, брише се број телефона особе за контакт, па текст који  гласи 

 

,, 8) Контакт: Снежана Тадић, 015 / 895-214 Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs '' 

 

Мења се и сада гласи 

 

,,8) Контакт: Снежана Тадић, Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs''  

 

 

9. На страници  5/49, у Делу II,  глава  2. Подаци о предмету јавне набавке, текст који 

је гласио  

 

,,ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

• Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Добра - Опрема за рендген кабинет -  Медицинско средство – 33111000 Рендгенски 

уређаји (ознака из речника ЈН) 

 

• Набавка је обликована у три партије, по партијама: 

 

Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви, 

Партија 2. Систем за дигиталну копјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом, 

Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер'' 

 

Мења се и сада гласи 

 

1. ,,ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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- Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Добра - Опрема за рендген кабинет -  Медицинско средство – 33111000 Рендгенски 

уређаји (ознака из речника ЈН) 

 

- Набавка је обликована по партијама, и то у две (2) партије: 

 

Партија 1. Дигитални радиографски систем, 

Партија 2. Ласерски штампач филмова суве технологије'' 

 

 

 

10.  На страници  6/49, у Делу II,  глава  3. Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, тачка 3.3. Партије, текст који  гласи  

 

1.3. ,, Партије 

 

- Предметна јавна набавка је обликована у три партије.’’ 

 

Мења се и сада гласи 

 

 

3.3,, Партије 

 

- Предметна јавна набавка је обликована у две (2) партије.’’ 

 

 

 

11. На страници  6/49, у Делу II,  глава  3. Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, тачка 3.8. Отварање понуда; продужава се рок за отварање понуда, те 

стога, текст који је гласио  

 

1.8. ,,Отварање понуда 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26. 11. 2014. године у 11,30 часова у 

просторијама Наручиоца. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, 

који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну 

набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код 

понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица 

понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача, уписује се у Записник о 

отварању понуда. 

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. 

Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћена 

понуђачу, као и понуда приспела после назначеног рока.'' 

 

Мења се и сада гласи 

 

1.8. ,,Отварање понуда 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 01. 12. 2014. године у 11,30 часова у 

просторијама Наручиоца. Пре почетка отварања понуда, представници 
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понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају 

Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење 

мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од 

стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника 

понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда. 

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. 

Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће 

враћена понуђачу, као и понуда приспела после назначеног рока. '' 

 

12. На страници  13/49, у Делу II,  глава  3. Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, тачка 3.17. Критеријум за доделу уговора; уносе измене у погледу 

критеријума за доделу уговора у поступку јавне набавке, па уместо најниже 

понуђене цене, критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда, те 

стога, текст који гласи  

 

,,Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена'' 

 

Мења се и гласи: 

 

,,Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда’'. 

 

 

 

13. На страници  13/49, у Делу II,  глава  3. Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, тачка 3.18. Резервни елементи критеријума; измена и допуна Конкурсне 

документације и промена критеријума за доделу уговора у поступку јавне набавке, 

директно утиче и мења начин дефинисања резервног критеријума, те услед тога, 

текст који гласи:  

 

,, Резервни елементи критеријума: 

Уколико две или више понуда буду имале исту цену Наручилац ће донети одлуку да 

уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, а даље, дужи гарантни рок.'' 

 

Мења се и гласи: 

 

,, Резервни елементи критеријума: 

 

Уколико две или више понуда, након поступка стручне оцене понуда, буду имале 

исти или једнак број пондера, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је 

понудио краћи рок испоруке, а даље, дужи гарантни рок.'' 

 

 

 

14. На страници 19/49,  у Делу II , глава 4. Образац понуде,  документ табела ,,Образац 

структуре цене понуде'', са постојећим текстом у којем се описују 3 партије предметне јавне 

набавке; чине се измене у броју и називу предмета партија, тако што се  Образац понуде из 

главе 4.  

 

Мења и сада гласи: 
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Рб. Опис позиције 
Јед. мере / 

Комплет 

Набавна 

цена РСД 

Царински и 

остали 

трошкови 

Цена дин. 

без ПДВ 

1. 
Дигитални 

радиографски систем 
1 

   

2. 

Ласерски штампач 

филмова суве 

технологије 

1    

 Укупно динара без ПДВ:     

 ПДВ:     

 Укупно динара са ПДВ:     

 

 

Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 

                                                                                M.П            

 ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

      __________________________________ 

 

 

 

Упутство:  Податке у табели, попунити по вредностима у РСД ' 

 

 

 

 

 

15.  На страни 24/49, у Делу II, глава 6. ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова’’, у тачки 8. Обрасца, која се 

односи на додатне услове и располагање довољним кадровским капацитетом, чине се 

измене садржаја текста тачке 8. и уместо старе садржине, уноси текст са новом садржином 

тачке под бројем 8.  чији текст сада гласи: 

 

’’Да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом (Члан 76. став 2. 

Закона) 
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Пoнуђaч je у oбaвeзи дa има на располагању сервис за сервисирање апарата који нуди и 

најмање 2 обучена и овлашћена сервисера за понуђени тип апарата’’,  

 

а као доказ испуњености услова захтевају се  

 

,,Оригинална потврда произвођача или инозаступника произвођача за Европу о постојању 

овлашћеног сервиса  за територију Републике Србије, 

Докази о оспособљености сервисера: 

-   Сертификат произвођача којима се доказује обученост сервисера 

- Потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућих 

зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у складу са чланом 26. 

Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности ("Сл. 

гласник РС", бр. 61/2011) – само за Партију 1 

-   Фотокопије образаца М1/М2 или М којима се доказује статус радног односа сервисера код 

понуђача.’’  

 

16. У Делу II , глава  6. ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова’’,   

 

уноси се допуна у погледу  додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, тако што се у 

Образац- табелу услова и доказа  њихових испуњености додају следеће тачке и додатни услови: 

 

Тачка 9. ,,Да понуђач има овлашћење произвођача уређаја да може да учествује у 

предметном поступку јавне набавке’’,  
 

а као доказ испуњености захтева се  

 

,,Оригинална ауторизација или овлашћење произвођача или инозаступника произвођача за 

Европу’’ 
 

 

Тачка 10. ,,Да постоји инсталиран минимум један дигитални радиографски уређај понуђеног 

произвођача истих или бољих техничких карактеристика од захтеваних у обрасцу техничке 

спецификације, у условима редовне експлоатације- само за Партију 1’’,  

 

а као доказ испуњености додантог услова захтева се  

 

,,Изјава понуђача дата под пуном материјалном и моралном одговорношћу о испуњености 

траженог услова са тачним навођењем назива здравствене установе, адресе, контакт 

телефона и особе за контакт – само за Партију 1’’ 
 

 

17.  На страницама 26-34/49, у Делу II , глава 7. ,,Техничке спецификације'', врше се комплетне 

измене по питању навођења техничке спецификације за предмет јавне набавке у складу са 

партијама на које се односе спецификације, тако што се садржина и текст Обрасца 

спецификација главе 7. у целости мења (уносе се техничке спецификације за Партију 1 и 

Партију 2 предмета јавне набавке а Партија 3 се брише),  

 

и уноси нови текст, тако да глава 7.  и документи Образац Партија 1 и Образац Партија 2, 

део ''Минимални захтеване техничке карактеристике'' сада гласе 
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,,ПАРТИЈА 1 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ДИГИТАЛНИ РАДИОГРАФСКИ СИСТЕМ 

Рб. Минимално захтеване техничке карактеристике ДА/ 

НЕ 

Подаци за 

понуђену 

опрему 

Доказ о 

испуњености 

техничких 

карактеристика 

  

ВН ГЕНЕРАТОР 

   

1.1. Високофреквентни фреквенције min. 50 kHz    

1.2. Снага: min. 50 кW    

1.3. Регулација напона у опсегу min. 40-150 kV    

1.4. Минимално време експозиције 1ms    

1.5. Регулација мА у опсегу од мин. 10 до 600 mA    

1.6. Регулација мАс у опсегу од мин. 0.5 до 600 mAs    

1.7. Аутоматска контрола експозиције АЕC    

1.8. Број анатомских програма: min. 200    

1.9. Управљање кондицијама генератора кV, mА, mАs    

  

РЕНДГЕНСКА ЦЕВ 

   

2.1. Брзоротирајућа анода – min. 8000 обртаја у 

минути 

   

2.2. Фокалне тачке: maksimalno 0.6/1.2 mm    

2.3. Топлотни капацитет аноде: min. 300 kHU    

  

ФИКСНИ ПАЦИЈЕНТ  BUCKY СТО 

   

3.1. Носивост (дозвољено оптерећење стола): min. 250 

kg 

   

3.2. Абсорбција зрачења плоче пацијент стола: max. 

0.8 mm Al 

   

3.3. Пливајућа плоча са уздужним и попречним 

померањем и моторизована елевација 

   

3.4. Величина плоче пацијент стола: min. 240 x 80 cm    
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3.5. Уздужно померање плоче пацијент стола: min. ± 

400 mm 

   

3.6. Попречно померање плоче пацијент стола: min. ± 

100 mm 

   

3.7. Висина стола у опсегу: min. 550 – 900 mm    

3.8. Ножни прекидачи за управљање свим 

померањима стола 

   

3.9. Комора за АEC са min 3 поља     

3.10 Латерални носач „флат-панел“ детектора    

3.11. Bucky механизам са уклоњивом решетком против 

расејаног зрачења 

   

3.12. Могућност коришћења обичних RTG или CR 

касета у регуларном раду 

   

  

ФИКСНИ ВЕРТИКАЛНИ BUCKY СТАТИВ  

   

4.1. Висина центра BUCKY у односу на под у опсегу: 

мин. 350 – 1750 мм 

   

4.2. Абсорбција зрачења: маx. 0.8 мм Ал    

4.3. Комора за AEC са мин. 3 поља    

4.4. Bucky механизам са уклоњивом решетком против 

расејаног зрачења 

   

4.5. Могућност коришћења обичних RTG или CR 

касета 

   

  

ПЛАФОНСКИ НОСАЧ РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ 

   

5.1. Лонгитудинално померање цеви min. 300 cm    

5.2. Трансверзално померање цеви min. 200 cm    

5.3. Вертикално моторизовано померање цеви min. 

160 cm 

   

5.4. Ротација цеви око вертикалне и хоризонталне осе 

min. ± 135º 

   

5.5. Електромагнетне кочнице    
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5.6. Синхронизовано (аутоматско, моторизовано) 

вертикално кретање носача рендгенске цеви у 

односу на вертикално померање пацијент стола  и 

вертикалног буцкy статива (одржавање 

константног SID и центра X-зрака са центром 

детектора) 

   

5.7. Аутоматски или мануелни колиматор са 

дисплејом за приказ величине колимисаног поља 

   

5.8. Правоугаоно светлосно поље колиматора са 

ознаком позиције у виду крста 

   

5.9. Ротација колиматора мин. ± 45º    

  

ФЛАТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОР 

   

6.1 „Флат панел“ детектор  преносни (са каблом или 

бежични), ефективне површине min. 35x42 cm 

   

6.2 Навести произвођача и модел детектора    

6.3 Величина пиксела: max. 150 µm    

6.4 Дубина аквизиције FPD: min. 16 бита/пикселу    

6.5 Резолуција FPD: min. 2.300 x 2.800 пиксела    

6.6 Квалитет детектора изражен преко DQЕ: min. 

30% при 0 циклуса/mm 

   

6.7 Материјал детектора: аморфни силицијум    

6.8 Врста сцинтилатора у детектору: GadОx или CsI    

6.9 Тежина детектора: max. 3,5 kg    

  

АКВИЗИЦИОНА КОНЗОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

И ОБРАДУ СЛИКЕ 

   

7.1 Аквизициона конзола у операторској соби која 

опслужује рад флат панел детектора, која 

омогућава прихват слике са детектора и обраду – 

PC са 1 TFT/LCD медицинским монитором 

дијагонале мин. 19 инча и резолуције мин. 1280 x 

1024 пиксела 

   

7.2 
Приказ необрађене слике на екрану максимално 5 

секунди након експозиције 
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7.3 

Приказ обрађене слике на екрану максимално 10 

секунди након експозиције Приказ обрађене 

слике на екрану максимално 10 секунди након 

експозиције 

   

7.4 

Функције за манипулацију и пост-процесирање 

слике: увећање, ротирање, окретање (“flip”) , 

додавање маркера на снимак, подешавање 

контраста и осветљења, црно/бела инверзија, 

''Edge Enhancement'' или екв, мерења дистанце и 

угла 

   

7.5 

Мултифреквенцијско процесирање снимка које 

омогућава визуализацију тврдих и меких ткива 

на истом снимку (хармонизација ткива) 

   

7.6 Писање слика на CD/DVD у DICOM формату    

7.7 
Слање слика у PACS архиву кроз DICOМ 

функције 

   

7.8 

DICOM штампа на више формата филма са 

различитим комбинацијама снимака на једном 

филму  

   

7.9 DICOM Мodality Work List (MWL)    

7.10 Могућност архивирања најмање 4000 слика    

 

 

 

M.П. 

      

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Образац обавезних техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин: 

 

- колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај 

испуњава обавезне техничке захтеве 

- колону ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем података за понуђени 

уређај 

- колону ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА попуњава 

наводећи назив брошуре или техничке спецификације или другог документа издатог од 

стране произвођача у коме се налази доказ о испуњености обавезне техничке 

карактеристике. Доказ у документима произвођача обележити маркером и означити редним 

бројем из обрасца техничке спецификације. 

 

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у 

супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа. 
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Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију) издат 

од стране произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши 

проверу свих наведених техничких карактеристика. Потврдом произвођача се могу доказати 

само техничке карактеристике које нису садржане у проспектима, каталозима или 

техничким спецификацијама. У случају да понуђач не достави тражене документе издате од 

стране произвођача, тј. достави само потврду произвођача без проспекта, каталога или 

техничке спецификације, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Напомена: 

 

- Гарантни рок за понуђену опрему је минимално 12 месеци од дана потписивања записника 

о квантитаивном и квалитативном пријему опреме.  

- Испоручилац је дужан да кориснику приликом примопредаје опреме достави упутство за 

руковање на српском језику. 

 

 

ПАРТИЈА 2  

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ ФИЛМОВА СУВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Рб. Минималне захтеване техничке 

карактеристике 

ДА/ 

НЕ 

Подаци за 

понуђену опрему 

Доказ о 

испуњености 

техничких 

карактеристика 

 ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ ФИЛМОВА СУВЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

   

1.1. Резолуција штампања минимално 500 dpi    

1.2. Два магацина за филмове за симултано 

штампање са два формата филма 

   

1.3. Број доступних формата филмова- минимално     

1.4. Контрастна резолуција мин 12 бита (4096 

нивоа сивог) 

   

1.5. Брзина штампања минимално 100 филмова 

формата 35x43cm на сат 

   

1.6. DICOM улаз    

 

 

 

М.П. 

      

(потпис овлашћеног лица) 
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Образац обавезних техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин: 

- колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај 

испуњава обавезне техничке захтеве 

- колону ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем података за понуђени 

уређај 

- колону ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА попуњава 

наводећи назив брошуре или техничке спецификације или другог документа издатог од 

стране произвођача у коме се налази доказ о испуњености обавезне техничке 

карактеристике. Доказ у документима произвођача обележити маркером и означити редним 

бројем из обрасца техничке спецификације. 

 

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у 

супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа. 

 

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију) издат 

од стране произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши 

проверу свих наведених техничких карактеристика. Потврдом произвођача се могу доказати 

само техничке карактеристике које нису садржане у проспектима, каталозима или 

техничким спецификацијама. У случају да понуђач не достави тражене документе издате од 

стране произвођача, тј. достави само потврду произвођача без проспекта, каталога или 

техничке спецификације, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Напомена: 

- Гарантни рок за понуђену опрему је минимално 12 месеци од дана потписивања записника 

о квантитаивном и квалитативном пријему опреме.  

- Испоручилац је дужан да кориснику приликом примопредаје опреме достави упутство за 

руковање на српском језику. 

 

 

 

 

 

17. У документ ,,Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку по 

партијама, број 19/2014,  Наручиоца: Специјалне болнице за рехбаилитацију 15316 Бања 

Ковиљача, ул. Парк бр. 4, набавка добара ,,Опрема за рендген кабинет'', уноси се детаљан 

опис Критеријума за избор понуде: економски најповољнија понуда, тако да се у 

измењеној конкурсној документацији чини допуна и, . 
 

 и  додаје глава 9. чији текст гласи:  

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

Комисија ће изабрати  најповољнију понуду на основу критеријума економски најповољније 

понуде, у складу са Законом о јавним набавкама, вреднованим на следећи начин: 

 

 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
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(максимално 70 пондера) 

Пондери за критеријум понуђена цена се израчунавају према следећој формули:  

 

Најнижа понуђена цена ____________x 70 пондера  

Понуђена цена посматраног понуђача 

 

2.  ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ 

(максимално 30 пондера) 

 

Пондери за критеријум техничке и технолошке предности ће се бодовати на следећи начин: 

 

A. Могућност ротирања детектора  без скидања детектора са буцкy-ја из тзв. „portrait“ у 

„landscape“ положај и обрнуто и у пацијент столу и у вертикалном стативу (максимално 5 

пондера) 

 

- Понуђено –               5 пондера 

- Није понуђено –                       0 пондера 

 

Б. Време до приказа необрађене слике на екрану након експозиције (максимално 5 пондера) 

 

- Више од 2 секунде  –            0 пондера 

- 2 секунде или мање –           5 пондера 

 

В. Детектори поседују технологију аутоматске детекције X-зрака која омогућава њихово 

коришћење и добијање снимака са било којим покретним или фиксним рендгеном, обзиром 

да не постоји потреба за конекцију са ВН генератором (максимално 5 пондера) 

 

- Понуђено –                          5 пондера 

- Није понуђено –                                              0 пондера 

 

Г. Лонгитудинални помак пливајуће плоче фиксног пацијент Буки стола (максимално 5 

пондера) 

 

- Мање од ± 600 mm  –            0 пондера 

- ± 600 mm или више –           5 пондера 

 

Д. Латерални помак пливајуће плоче фиксног пацијент Буки стола (максимално 5 пондера) 

 

- Мање од ± 150 mm  –            0 пондера 

- ± 150 mm или више –           5 пондера 

  

Е. Аквизициона конзола за управљање и обраду слике може да опслужује и рад система за 

читање касета са фосфорним фолијама, тзв. ЦР систем (максимално 5 пондера) 

 

- Понуђено –                          5 пондера 

- Није понуђено –                                              0 пондера 

 

 

 

У измењеној конкурсној документацији, одељак 8 се налази на страни  
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18. Услед додавања нове главе 9. Критеријуми за доделу уговора, нумеричке ознаке наредних 

глава с е мењају, па сада: 

 

- Глава 8. Образац трошкова припреме понуда, мења се нумеричка ознака и постаје глава 

9. Образац трошкова припреме понуда постаје глава; 

- Глава 9. Образац изјаве о независној понуди, мења се нумеричка ознака и постаје глава 

10. Образац изјаве о независној понуди; 

- Глава 10. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75 став 2. ЗЈН., постаје 

Глава 11.  Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75 став 2. ЗЈН 

- Глава 11. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року, постаје глава 12. Образац изјаве понуђача да ће 

обезбедити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 

- Глава 12. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за повраћај 

аванса постаје глава 13. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију 

за повраћај аванса 

- Глава 13. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, мења се нумеричка ознака и постаје глава 14. . Образац изјаве 

понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за добро извршење посла 

 

 

19. На страни  46/49, Модел уговора, у документу ,,Уговор за набавку и испоруку и пуштање у 

рад опреме за рендген кабинет’’, као саставном делу ,,Модела уговора’’, у складу са 

претходно учињеним променама, врше се следеће измене: 

 
- У члану 1. Модела уговора, одредба ,,Предмет уговора’’, врши се допуна предмета уговора, те 

се првобитни текст 

 

мења и сада гласи: 

 

,,Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка и испорука и пуштање у рад опреме за 

рендген кабинет, (по партијама) у свему према конкурсној документацији и наведеним 

техничким захтевима и спецификацијама, односно понуђеним техничким и технолошким 

предностима у складу са техничком спецификацијом, а који су саставни део овог уговора.’’ 

 
- у члану 3. Модела уговора, одредба ,,Структура цене’’, брише се партија 3 и уносе  измене 

предмета обрасца и структуре ,,Описа позиција’’, па се првобитни текст 

 

мења и сада гласи  

 

 

Рб. Опис позиције 
Јед. мере / 

Комплет 

Набавна 

цена РСД 

Царински и 

остали 

трошкови 

Цена дин. 

без ПДВ 
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1. 
Дигитални 

радиографски систем 
1 

   

2. 
Ласерски штампач суве 

технологије 

1    

 Укупно динара без ПДВ:     

 ПДВ:     

 Укупно динара са ПДВ:     

 

 

 

 

Образложење: 

 

Након додатног разматрања објављене конкурсне документације за јавну набавку добара број 

19/2014. ,,Опрема за рендген кабинет'', поновног преиспитивања потреба наручиоца кроз предмет 

јавне набавке, описа техничких карактеристика предмета, потенцијалних  производа и 

конкуренције на тржишту, Комисија је предузела даље кораке како би у што већој мери 

обезбедила услове да се кроз повећану конкуренцију у поступку, уз што повољнију цену добије 

што је могуће савременије и квалитетније добро са снажним техничким и радним 

карактеристикама. 

 

Како би се на најбољи начин одговорило стварним потребама наручиоца, односу траженог и 

могућег за добити на данашњем тржишту, поштовању основних начела система јавних набавки, 

Комисија за јавну набавку наручиоца је закључила да је неопходно учинити измене и допуне  

конкурсне документације. Пошто је Наручилац у обављању своје основне делатности превенције, 

лечења и рехабилитације суочен са проблемом све већег бројем корисника услуга предмета јавне 

набавке, капацитетима услуга које адекватно не прате капацитети уређаја који се користе за 

преглед и снимање пацијената, односно дијагностиковање, неопходно је да учини проширење и 

осавремењивање постојећих капацитета, и на тај начин омогући да се основна делатност лечења и 

рехабилитације обавља брже и уз квалитетнију услугу.  

 

Изменом и допуном конкурсне докуемтације и прибављањем модерног и савременог уређаја, уз 

минималну или бољу техничку спецификацију, уз посебне техничке и технолошке карактеристике, 

Наручилац тек тада обезбеђује решење за проблеме у вези са застарелошћу опреме.   Уколико би 

се, према претходној спецификацији, прибавила опрема која технички не убрзава 

дијагностиковање, већ постојећи проблем држи на потпуно идентичном нивоу квалитета и брзине 

услуге, Наручилац би заправо обесмислио сврсисходност предмета јавне набавке у својој основној 

функцији. Након измена и допуна конкурсне документације и набавком овако специфицираног 

уређаја, решава се проблем ограниченог броја пружених услуга снимања рендгеном у току радног 

дана, повећава брзину пружања услуге и на крају резултира повећаним бројем услужених 

корисника, што прати развојне капацитете Специјалне болнице.    
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Стога сматрамо да су измене и допуне конкурсне документације су учињене управо према 

плановима развоја, захтевима пословања и потреба у вези са делатношћу наручиоца, потребама у 

вези са квалитетом опреме, техничким карактеристикама, брзином и обимом пружених услуга 

према корисницима услуга здравствене установе. 

 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Дана 12. 11. 2014. године 

 

Комисија за јавне набавке Наручиоца 

 

Председник комисије: дипл.правник Слободан Миловановић 

 

Чланови: Снежана Тадић, Данијела Јокић, др Александар Јокић, Зоран Николић 
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Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију, Парк 4, Бања Ковиљача, (у даљем тексту 

,,Наручилац’’),  

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

Предмет: Одлука о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за јавну 

набавку ,,Опрема за ренген кабинет, бр. 19/2014'' 

 

 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр.124/2012), Комисија за јавну набавку наручиоца, образована за спровођење поступка јавне 

набавке  у отвореном поступку, доноси следећу:  

 

 

О д л у к у 

о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока 

за достављање понуда 
 
за јавну набавку у отвореном поступку по партијама, Број 19/2014,  Наручиоца: 

Специјалне болнице за рехабилитацију 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 

 

набавка добара ,,Опрема за рендген кабинет'' 
 

 

Дана  20.10. 2014. године, објављен је Јавни позив и Конкурсна документација за јавну набавку бр. 

14/2014 ,,Опрема за рендген кабинет''. Након додатног разматрања и сугестија Наручиоца, у 

складу са чланом 54. став 13. тачка 1, Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку 

наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Парк 4, Бања Ковиљача, је 

припремила и начинила измене и допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку, у 

делу који се односи на: 

 

- Број партија у предметној јавној набавци по партијама;  

Измена је начињена у складу са чланом 63, захтевима у вези са садржином предмета јавне 

набавке, а према измењеној техничке спецификацији. 

- Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке;  

Измене и допуне су начињене у складу са члановима 63, 76. и 77. Закона, у циљу оправдане 

могућности провере од стране Наручиоца и потврде понуђених техничких карактеристика, 

наведених техничких и технолошких предности понуђених уређаја. 

- Техничку спецификацију предмета јавне набавке;  

Измена је начињена у складу са чланом 63, 70. и 71. Закона, ради приближавања реалним 

потребама наручиоца у смислу правилног специфицирања техничких карактеристика, а са 

циљем одговорног прибављања што савременије опреме са одређеним техничким и 

технолошким  предностима, у складу са основним начелима Закона о јавним набавкама РС. 

- Критеријуме за доделу уговора;  

Измена је начињена на основу чланова 63, 84. и 85. Закона, у складу са захтевима из техничке 

спецификације и радним перформансама тражених уређаја, које ће касније, у извршењу 

уговора својим специфичним техничким и технолошким карактеристикама гарантовати 
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остваривање предвиђених резултата, због којих се и остварује циљ јавне набавке и потреба 

наручиоца.  

- Рок за достављање понуда; Измена је начињена у складу са одредбама из чланова 63, 94. и 95. 

Закона о јавним набавкама РС (,,Сл. гласник РС’’, број 120/12), како би заинтересована лица и 

потенцијални понуђачи имали довољно времена да у примереном року одговоре захтевима, 

припреме и доставе прихватљиву понуду, па се овом Одлуком, рок за достављање понуда 

продужава до 01. 12. 2014. годину у 10:30ч. 

 

У наставку Одлуке, наводимо измене и допуне конкурсне документације, према редоследу  

појављивања одредби које се мењају или допуњују у тексту ,,Конкурсна документација за јавну 

набавки’’ (од прве стране документа ка његовом крају), обележене према броју стране на којој се 

налази основна одредба из првобитне  документације и броју стране након унесене измене у 

документ.  

 

Упоредо са објављивањем ове одлуке, све измене и допуне су обједињене и објављене у 

документу ,,Измењена конкурсна документација за јавну набавку - Опрема за рендген 19/2014’’.  

 

Измене су начињене на следећи начин: 

 

1. У уводном делу документа ,,Конкурсна документација’’, на страни 1/49, у последњој 

реченици, текст: 

 

,,Рок за достављање понуда: 26. 11. 2014. године, 10:30ч 

   Јавно отварање: 26. 11. 2014. године, 11:30ч'' ; 

  

Мења се и гласи: 

 

,, Рок за достављање понуда: 01. 12. 2014. године у 10:30 часова 

    Јавно отварање понуда започиње  01. 12. 2014. године у 11:30ч'' 

 

2. На страници број 3/49, у Делу I, Одељак 1. ,,Позив за подношење понуда'', у ставу 7, текст:  

 

,,Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка је обликована 

у три партије: 

Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви, 

Партија 2. Систем за дигиталну копјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом, 

Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер''  

 

мења се и гласи: 

 

,,Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка је 

обликована у две (2) партије: 

 

Партија 1. Дигитални радиографски систем, 

Партија 2. Ласерски штампач филмова суве технологије'' 

 

3. На страници 3/49, у Делу I, Одељак 1. ,,Позив за подношење понуда, у ставу 9, уноси се 

измена елемента критеријума за доделу уговора, те из тог разлога текст: 

 

,,Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је: 

најнижа понуђена цена'' ; 
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Мења се и гласи 

 

,,Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу 

уговора је: економски најповољнија понуда'' 

 

4. На страници 4/49, у Делу I, Одељак 1. Позив за подношење понуда, став 11, уносе 

се измене у ,,Начин подношења понуде и рок за подношење понуе'', те стога текст: 

 

,, Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног 

отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Специјална   болница   за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, у затвореној коверти са назнаком: 

ПОНУДА ЗА ЈНВВ 19/2014 - Набавка опреме за рендген кабинет, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. 

На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. тел. Рок за 

достављање понуда је 26.11.2014. године до 10,30 часова, сагласно чл. 95. ставу 2, тачка 1. 

Радно време Писарнице наручиоца је од 07,00 до 14,00 часова сваког радног дана. 

Писарница наручиоца неће радити суботом, недељом и у дане државних празника.'' 

 

Мења се и гласи: 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног 

отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Специјална   болница   за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, у затвореној коверти са назнаком: 

ПОНУДА ЗА ЈНВВ 19/2014 - Набавка опреме за рендген кабинет, ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, 

као и бр. тел. Рок за достављање понуда је 01. 12. 2014. године до 10,30 часова, сагласно чл. 

95. ставу 2, тачка 1. 

Радно време Писарнице наручиоца је од 07,00 до 14,00 часова сваког радног дана. 

Писарница наручиоца неће радити суботом, недељом и у дане државних празника.'' 

 

 

5. На страници 4/49,  у Делу I, Одељак 1. Позив за подношење понуда, став 12, текст: 

 

,,Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 26.11.2014. године y 11,30 часова, у просторијама 

Наручиоца'' 

 

мења се и гласи: 

 

,,Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 01. 12. 2014. године y 11,30 часова, у 

просторијама Наручиоца'' 

 

 

6. На страници 4/49, у Делу I, Одељак 1. Позив за подношење понуда, став 14, брише 

се број телефона лица за контакт, те на основу тога, текст:  

 

,, Лице за контакт: Снежана Тадић, 015 / 895-214 Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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Пријем електронске поште на нaведену е-маил адресу је могућ од 07,00 до 14,00 часова 

сваког радног дана'' 

 

Мења се и гласи 

 

,, Лице за контакт: Снежана Тадић, Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

Пријем електронске поште на нaведену е-маил адресу је могућ од 07,00 до 14,00 

часова сваког радног дана''  

 

7. На страници 5,/49, у Делу II, Одељак 1. Општи подаци о јавној набавци, тачка 1 

подтачка 3, учињене су измене у броју и опису партија у предметном поступку 

јавне набавке, те стога текст:  

 

,,Врста поступка: Отворени поступак по партијама 

Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви, 

Партија 2. Систем за дигиталну копјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом, 

Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер’’ 

 

Мења се и гласи  

 

1) Врста поступка: Отворени поступак по партијама 

 

Партија 1: Дигитални радиографски систем 

Партија 2: Ласерски штампач филмова суве технологије 

 

  

8. На страници 5,/49, у Делу II, Одељак 1. Општи подаци о јавној набавци, тачка 1, 

подтачка 8, брише се број телефона особе за контакт, те се текст: 

 

,, 8) Контакт: Снежана Тадић, 015 / 895-214 Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs '' 

 

Мења се и гласи 

 

,,8) Контакт: Снежана Тадић, Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs''  

 

 

9. На страници  5/49, у Делу II,  Одељак  2. Подаци о предмету јавне набавке, текст:  

 

,,ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

• Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Добра - Опрема за рендген кабинет -  Медицинско средство – 33111000 Рендгенски 

уређаји (ознака из речника ЈН) 

 

• Набавка је обликована у три партије, по партијама: 

 

Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви, 

Партија 2. Систем за дигиталну копјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом, 

Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер'' 

 

Мења се и гласи 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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1. ,,ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

- Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Добра - Опрема за рендген кабинет -  Медицинско средство – 33111000 Рендгенски 

уређаји (ознака из речника ЈН) 

 

- Набавка је обликована по партијама, и то у две (2) партије: 

 

Партија 1. Дигитални радиографски систем, 

Партија 2. Ласерски штампач филмова суве технологије'' 

 

 

 

10.  На страници  6/49, у Делу II, Одељак 3. Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, тачка 3.3. Партије, текст: 

 

1.3. ,, Партије 

 

- Предметна јавна набавка је обликована у три партије.’’ 

 

Мења се и гласи 

 

 

3.3,, Партије 

 

- Предметна јавна набавка је обликована у две (2) партије.’’ 

 

 

 

11.  На страници  6/49, у Делу II,  Одељак 3. Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, тачка 3.8. Отварање понуда; на основу продужетка рока за достављање 

понуда, продужава се и рок за отварање понуда, те се стога, текст:  

 

1.8. ,,Отварање понуда 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26. 11. 2014. године у 11,30 часова у 

просторијама Наручиоца. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, 

који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну 

набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код 

понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица 

понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача, уписује се у Записник о 

отварању понуда. 

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. 

Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћена 

понуђачу, као и понуда приспела после назначеног рока.'' 

 

Мења се и гласи 

 

1.8. ,,Отварање понуда 
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Јавно отварање понуда ће се обавити дана 01. 12. 2014. године у 11,30 часова у 

просторијама Наручиоца. Пре почетка отварања понуда, представници 

понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају 

Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење 

мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од 

стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника 

понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда. 

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. 

Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће 

враћена понуђачу, као и понуда приспела после назначеног рока. '' 

 

 

 

 

12. На страници 10/49, у Делу II, Одељак 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 

3.11. Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, став 2, у складу 

са изменом критеријума за доделу уговора, уносе се измене па се текст: 

 

▪ Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене 

елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ. 

 

мења се и гласи: 

 

▪ Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене 

елемента критеријума економски најповољнија понуда, подкритеријума 

„цена“ узимати цене без ПДВ. 

 

13. На страници  13/49, у Делу II,  Одељак  3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 

3.17. Критеријум за доделу уговора; измене се односе на критеријум за доделу уговора у поступку 

јавне набавке, па уместо критеријума најниже понуђене цене, у складу са члановима 84. и 85. 

Закона о јавним набавкама, одређује се критеријум за оцену понуда је економски најповољнија 

понуда, те стога, текст  

 

,,Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена'' 

 

Мења се и гласи: 

 

,,Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда’'. 

 

 

14. На страници  13/49, у Делу II,  Одељак  3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 

тачка 3.18. Резервни елементи критеријума;  измена и допуна Конкурсне документације и 

промена критеријума за доделу уговора у поступку јавне набавке, директно утиче и мења 

начин дефинисања резервног критеријума, те по том основу, текст:  

 

,, Резервни елементи критеријума: 

Уколико две или више понуда буду имале исту цену Наручилац ће донети одлуку да 

уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, а даље, дужи гарантни рок.'' 

 

Мења се и гласи: 



 

Страна 7 од 19 

 

,, Резервни елементи критеријума: 

 

Уколико две или више понуда, након поступка стручне оцене понуда, буду имале 

исти или једнак број пондера, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је 

понудио краћи рок испоруке, а даље, дужи гарантни рок.'' 
 

 

15. На страници 19/49,  у Делу II , Одељак 4. Образац понуде, документ приказан у табели 

,,Образац структуре цене понуде'', услед измена броја партија у поступку јавне набавје, 

чине се измене постојећег текста у којем се првобитне 3 партије предметне јавне 

набавке замењују предметним оступком са 2 партије; по том основу се текст Обрасца 

понуде из Одељка 4 

 

Мења и гласи: 

 

Рб. Опис позиције 
Јед. мере / 

Комплет 

Набавна 

цена РСД 

Царински и 

остали 

трошкови 

Цена дин. 

без ПДВ 

1. 
Дигитални 

радиографски систем 
1 

   

2. 

Ласерски штампач 

филмова суве 

технологије 

1    

 Укупно динара без ПДВ:     

 ПДВ:     

 Укупно динара са ПДВ:     

 

 

 

 

Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

       ЛИЦА 

 

                               M.П      ____________________________________ 

         

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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      __________________________________ 

 

 

 

Упутство:  Податке у табели, попунити по вредностима у РСД’’ 

 

 

16.  На страни 24/49, у Делу II, Одељак 6. ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова’’, у тачки 8. 

Обрасца, која се односи на додатне услове и располагање довољним кадровским 

капацитетом, чине се измене садржаја текста тачке 8. и уместо старе садржине, 

првобитни текст се мења и гласи: 

 

 

’’Да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 

 

Пoнуђaч je у oбaвeзи дa има на располагању сервис за сервисирање апарата који нуди и 

најмање 2 обучена и овлашћена сервисера за понуђени тип апарата’’,  

 

а као доказ испуњености услова захтевају се:  

 

,,Оригинална потврда произвођача или инозаступника произвођача за Европу о постојању 

овлашћеног сервиса  за територију Републике Србије, 

Докази о оспособљености сервисера: 

-   Сертификат произвођача којима се доказује обученост сервисера 

- Потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућих 

зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у складу са чланом 26. 

Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности ("Сл. 

гласник РС", бр. 61/2011) – само за Партију 1 

-   Фотокопије образаца М1/М2 или М којима се доказује статус радног односа сервисера 

код понуђача.’’  
 

Након измене и допуне, додатни услов се налази на страници 29/58 текста Конкурсне 

документације. 

 

17. У Делу II , Одељак  6. ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова’’,   

 

уноси се допуна у погледу  додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, тако што се 

,,Образац- табелу услова и доказа  њихових испуњености’’ допуњује следећим тачкама и додатним 

условима: 

 

Тачка 9. ,,Да понуђач има овлашћење произвођача уређаја да може да учествује у 

предметном поступку јавне набавке’’,  

 

а као доказ испуњености захтева се  

 

,,Оригинална ауторизација или овлашћење произвођача или инозаступника произвођача за 

Европу’’ ; 
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Тачка 10. ,,Да постоји инсталиран минимум један дигитални радиографски уређај понуђеног 

произвођача истих или бољих техничких карактеристика од захтеваних у обрасцу техничке 

спецификације, у условима редовне експлоатације- само за Партију 1’’,  

 

а као доказ испуњености додантог услова захтева се  

 

,,Изјава понуђача дата под пуном материјалном и моралном одговорношћу о испуњености 

траженог услова са тачним навођењем назива здравствене установе, адресе, контакт 

телефона и особе за контакт – само за Партију 1’’ 
 

Након измене и допуне, додатни услов се налази на страници 29 и 30/58 текста ,,Конкурсне 

документације’’. 

 

 

 

18.  На страницама 26-34/49, у Делу II , Одељак 7. ,,Техничке спецификације'', чине се 

комплетне измене у вези са навођењем техничке спецификације за предмет јавне 

набавке у складу са партијама на које се односе спецификације, тако што се садржина и 

текст Обрасца спецификација Одељка 7. и начина доказивања  техничких 

спецификација, у целости мења (изменама се уносе техничке спецификације за Партију 

1 и Партију 2 предмета јавне набавке а Партија 3 се брише),  

 

уноси се нови текст, тако да глава 7.  и документи Образац Партија 1 и Образац Партија 2, у 

делу ''Минимални захтеване техничке карактеристике''  и начини доказивања, мењају се и 

гласе 

 

 

,,ПАРТИЈА 1 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ДИГИТАЛНИ РАДИОГРАФСКИ СИСТЕМ 

 

Рб. Минимално захтеване техничке карактеристике ДА/ 

НЕ 

Подаци за 

понуђену 

опрему 

Доказ о 

испуњености 

техничких 

карактеристика 

  

ВН ГЕНЕРАТОР 

   

1.1. Високофреквентни фреквенције min. 50 kHz    

1.2. Снага: min. 50 кW    

1.3. Регулација напона у опсегу min. 40-150 kV    

1.4. Минимално време експозиције 1ms    
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1.5. Регулација мА у опсегу од мин. 10 до 600 mA    

1.6. Регулација мАс у опсегу од мин. 0.5 до 600 mAs    

1.7. Аутоматска контрола експозиције АЕC    

1.8. Број анатомских програма: min. 200    

1.9. Управљање кондицијама генератора кV, mА, mАs    

  

РЕНДГЕНСКА ЦЕВ 

   

2.1. Брзоротирајућа анода – min. 8000 обртаја у минути    

2.2. Фокалне тачке: maksimalno 0.6/1.2 mm    

2.3. Топлотни капацитет аноде: min. 300 kHU    

  

ФИКСНИ ПАЦИЈЕНТ  BUCKY СТО 

   

3.1. Носивост (дозвољено оптерећење стола): min. 250 kg    

3.2. Абсорбција зрачења плоче пацијент стола: max. 0.8 

mm Al 
   

3.3. Пливајућа плоча са уздужним и попречним 

померањем и моторизована елевација 

   

3.4. Величина плоче пацијент стола: min. 240 x 80 cm    

3.5. Уздужно померање плоче пацијент стола: min. ± 400 

mm 

   

3.6. Попречно померање плоче пацијент стола: min. ± 100 

mm 

   

3.7. Висина стола у опсегу: min. 550 – 900 mm    

3.8. Ножни прекидачи за управљање свим померањима 

стола 

   

3.9. Комора за АEC са min 3 поља     

3.10 Латерални носач „флат-панел“ детектора    

3.11. Bucky механизам са уклоњивом решетком против 

расејаног зрачења 
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3.12. Могућност коришћења обичних RTG или CR касета 

у регуларном раду 

   

  

ФИКСНИ ВЕРТИКАЛНИ BUCKY СТАТИВ  
   

4.1. Висина центра BUCKY у односу на под у опсегу: 

мин. 350 – 1750 мм 

   

4.2. Абсорбција зрачења: маx. 0.8 мм Ал    

4.3. Комора за AEC са мин. 3 поља    

4.4. Bucky механизам са уклоњивом решетком против 

расејаног зрачења 

   

4.5. Могућност коришћења обичних RTG или CR касета    

  

ПЛАФОНСКИ НОСАЧ РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ 

   

5.1. Лонгитудинално померање цеви min. 300 cm    

5.2. Трансверзално померање цеви min. 200 cm    

5.3. Вертикално моторизовано померање цеви min. 160 

cm 

   

5.4. Ротација цеви око вертикалне и хоризонталне осе 

min. ± 135º 
   

5.5. Електромагнетне кочнице    

5.6. Синхронизовано (аутоматско, моторизовано) 

вертикално кретање носача рендгенске цеви у односу 

на вертикално померање пацијент стола  и 

вертикалног буцкy статива (одржавање константног 

SID и центра X-зрака са центром детектора) 

   

5.7. Аутоматски или мануелни колиматор са дисплејом за 

приказ величине колимисаног поља 

   

5.8. Правоугаоно светлосно поље колиматора са ознаком 

позиције у виду крста 

   

5.9. Ротација колиматора мин. ± 45º    
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ФЛАТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОР 

   

6.1 „Флат панел“ детектор  преносни (са каблом или 

бежични), ефективне површине min. 35x42 cm 

   

6.2 Навести произвођача и модел детектора    

6.3 Величина пиксела: max. 150 µm    

6.4 Дубина аквизиције FPD: min. 16 бита/пикселу    

6.5 Резолуција FPD: min. 2.300 x 2.800 пиксела    

6.6 Квалитет детектора изражен преко DQЕ: min. 30% 

при 0 циклуса/mm 

   

6.7 Материјал детектора: аморфни силицијум    

6.8 Врста сцинтилатора у детектору: GadОx или CsI    

6.9 Тежина детектора: max. 3,5 kg    

  

АКВИЗИЦИОНА КОНЗОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

ОБРАДУ СЛИКЕ 

   

7.1 
Аквизициона конзола у операторској соби која 

опслужује рад флат панел детектора, која омогућава 

прихват слике са детектора и обраду – PC са 1 

TFT/LCD медицинским монитором дијагонале мин. 

19 инча и резолуције мин. 1280 x 1024 пиксела 

   

7.2 
Приказ необрађене слике на екрану максимално 5 

секунди након експозиције 

   

7.3 

Приказ обрађене слике на екрану максимално 10 

секунди након експозиције Приказ обрађене слике на 

екрану максимално 10 секунди након експозиције 
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7.4 

Функције за манипулацију и пост-процесирање 

слике: увећање, ротирање, окретање (“flip”) , 

додавање маркера на снимак, подешавање контраста 

и осветљења, црно/бела инверзија, ''Edge Enhance-

ment'' или екв, мерења дистанце и угла 

   

7.5 

Мултифреквенцијско процесирање снимка које 

омогућава визуализацију тврдих и меких ткива на 

истом снимку (хармонизација ткива) 

   

7.6 Писање слика на CD/DVD у DICOM формату 
   

7.7 Слање слика у PACS архиву кроз DICOМ функције 
   

7.8 
DICOM штампа на више формата филма са 

различитим комбинацијама снимака на једном филму  

   

7.9 DICOM Мodality Work List (MWL)    

7.10 Могућност архивирања најмање 4000 слика 
   

 

 

 

 

 

M.П. 

      

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Образац обавезних техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин: 

 

- колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај испуњава 

обавезне техничке захтеве 

- колону ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем података за понуђени уређај 

- колону ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА попуњава наводећи 

назив брошуре или техничке спецификације или другог документа издатог од стране произвођача 

у коме се налази доказ о испуњености обавезне техничке карактеристике. Доказ у документима 

произвођача обележити маркером и означити редним бројем из обрасца техничке спецификације. 

 

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у 

супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа. 

 

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију) издат од 

стране произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих 
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наведених техничких карактеристика. Потврдом произвођача се могу доказати само техничке 

карактеристике које нису садржане у проспектима, каталозима или техничким спецификацијама. У 

случају да понуђач не достави тражене документе издате од стране произвођача, тј. достави само 

потврду произвођача без проспекта, каталога или техничке спецификације, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

 

Напомена: 

 

- Гарантни рок за понуђену опрему је минимално 12 месеци од дана потписивања записника о 

квантитаивном и квалитативном пријему опреме.  

- Испоручилац је дужан да кориснику приликом примопредаје опреме достави упутство за 

руковање на српском језику. 

 

 

ПАРТИЈА 2  

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ ФИЛМОВА СУВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Рб. Минималне захтеване техничке карактеристике ДА/ 

НЕ 

Подаци за 

понуђену 

опрему 

Доказ о 

испуњености 

техничких 

карактеристика 

 ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ ФИЛМОВА СУВЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

   

1.1. Резолуција штампања минимално 500 dpi    

1.2. Два магацина за филмове за симултано 

штампање са два формата филма 

   

1.3. Број доступних формата филмова- минимално     

1.4. Контрастна резолуција мин 12 бита (4096 нивоа 

сивог) 
   

1.5. Брзина штампања минимално 100 филмова 

формата 35x43cm на сат 

   

1.6. DICOM улаз    

 

 

 

 

 

М.П. 

      

(потпис овлашћеног лица) 
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Образац обавезних техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин: 

- колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај испуњава 

обавезне техничке захтеве 

- колону ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем података за понуђени уређај 

- колону ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА попуњава наводећи 

назив брошуре или техничке спецификације или другог документа издатог од стране произвођача 

у коме се налази доказ о испуњености обавезне техничке карактеристике. Доказ у документима 

произвођача обележити маркером и означити редним бројем из обрасца техничке спецификације. 

 

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у 

супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа. 

 

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију) издат од 

стране произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих 

наведених техничких карактеристика. Потврдом произвођача се могу доказати само техничке 

карактеристике које нису садржане у проспектима, каталозима или техничким спецификацијама. У 

случају да понуђач не достави тражене документе издате од стране произвођача, тј. достави само 

потврду произвођача без проспекта, каталога или техничке спецификације, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

 

Напомена: 

- Гарантни рок за понуђену опрему је минимално 12 месеци од дана потписивања записника о 

квантитаивном и квалитативном пријему опреме.  

- Испоручилац је дужан да кориснику приликом примопредаје опреме достави упутство за 

руковање на српском језику. 

 

 

Након измена, Одељак ,,7. Техничка спецификација’’ се налази на страницама 32-37/58 текста 

,,Конкурсне документације’’. 

 

 

19.  У документ ,,Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку по 

партијама, Број 19/2014,  Наручиоца: Специјалне болнице за рехбаилитацију 15316 Бања 

Ковиљача, ул. Парк бр. 4, набавка добара ,,Опрема за рендген кабинет'', уноси се 

детаљан опис Критеријума за избор понуде: економски најповољнија понуда, тако да се 

у измењеној конкурсној документацији чини допуна, 
 

 и  додаје се Одељак 8. чији текст гласи:  

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

Комисија ће изабрати  најповољнију понуду на основу критеријума економски најповољније 

понуде, у складу са Законом о јавним набавкама, вреднованим на следећи начин: 
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1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

(максимално 70 пондера) 

Пондери за критеријум понуђена цена се израчунавају према следећој формули:  

 

Најнижа понуђена цена ____________x 70 пондера  

Понуђена цена посматраног понуђача 

 

2.  ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ 

(максимално 30 пондера) 

 

Пондери за критеријум техничке и технолошке предности ће се бодовати на следећи начин: 

 

A. Могућност ротирања детектора  без скидања детектора са буцкy-ја из тзв. „portrait“ у 

„landscape“ положај и обрнуто и у пацијент столу и у вертикалном стативу (максимално 5 

пондера) 

 

- Понуђено –               5 пондера 

- Није понуђено –                       0 пондера 

 

Б. Време до приказа необрађене слике на екрану након експозиције (максимално 5 пондера) 

 

- Више од 2 секунде  –            0 пондера 

- 2 секунде или мање –           5 пондера 

 

В. Детектори поседују технологију аутоматске детекције X-зрака која омогућава њихово 

коришћење и добијање снимака са било којим покретним или фиксним рендгеном, обзиром 

да не постоји потреба за конекцију са ВН генератором (максимално 5 пондера) 

 

- Понуђено –                          5 пондера 

- Није понуђено –                                              0 пондера 

 

Г. Лонгитудинални помак пливајуће плоче фиксног пацијент Буки стола (максимално 5 

пондера) 

 

- Мање од ± 600 mm  –            0 пондера 

- ± 600 mm или више –           5 пондера 

 

Д. Латерални помак пливајуће плоче фиксног пацијент Буки стола (максимално 5 пондера) 

 

- Мање од ± 150 mm  –            0 пондера 

- ± 150 mm или више –           5 пондера 

  

Е. Аквизициона конзола за управљање и обраду слике може да опслужује и рад система за 

читање касета са фосфорним фолијама, тзв. ЦР систем (максимално 5 пондера) 

 

- Понуђено –                          5 пондера 

- Није понуђено –                                              0 пондера 

 

 

Након учињених допуна, Одељак ,,9. Критеријуми за доделу уговора’’ се налази на страницама 38 

и 39/58 текста ,,Конкурсне документације’’. 
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20. Услед допуњавања Конкурсне документаицје новим Одељком ,, 9. Критеријуми за 

доделу уговора’’, нумеричке ознаке наредних Одељака се мењају на следећи начин: 

 

- Нумеричка ознака Одељка ,,8. Образац трошкова припреме понуда’’, мења се и постаје 

Одељак ,,9. Образац трошкова припреме понуда’’; 

- Нумеричка ознака Одељка ,,9. Образац изјаве о независној понуди, мења се и постаје Одељак 

,,10. Образац изјаве о независној понуди’’; 

- Нумеричка ознака Одељка ,,10. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75 став 2. 

ЗЈН’’, мења се и постаје Одељак ,,11.  Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75 

став 2. ЗЈН’’ 

- Нумеричка ознака  Одељка ,,11. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију 

за отклањање недостатака у гарантном року,’’ мења се и постаје постаје Одељак ,,12. Образац 

изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року’’ 

- Нумеричка ознака Осдељка ,,12. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску 

гаранцију за повраћај аванса’’ мења се и постаје Одељак ,,13. Образац изјаве понуђача да ће 

обезбедити банкарску гаранцију за повраћај аванса’’ 

- Нумеричка ознака ,,13. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за 

добро извршење посла,’’мења се и постаје Одељак ,,14. Образац изјаве понуђача да ће 

обезбедити банкарску гаранцију за добро извршење посла’’ 

 

 

21. На страни  46/49, Модел уговора, у документу ,,Уговор за набавку и испоруку и пуштање у 

рад опреме за рендген кабинет’’, као саставном делу ,,Модела уговора’’, у складу са 

претходно учињеним променама, врше се следеће измене и допуне: 

 

- У члану 1. Модела уговора, одредба ,,Предмет уговора’’, врши се допуна, па се у текст 

,,Предмета уговора’’ додају речи ,,наведеним техничким захтевима и спецификацијама, односно 

понуђеним техничким и технолошким предностима у складу са техничком спецификацијом’’, 

па се на основу наведеног, првобитни текст  

 

мења и гласи: 

 

,,Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка и испорука и пуштање у рад опреме за 

рендген кабинет, (по партијама) у свему према конкурсној документацији и наведеним 

техничким захтевима и спецификацијама, односно понуђеним техничким и технолошким 

предностима у складу са техничком спецификацијом, а који су саставни део овог уговора.’’ 

 

- у члану 3. Модела уговора, одредба ,,Структура цене’’, брише се партија 3 и уносе  измене 

предмета обрасца и структуре ,,Описа позиција’’, па се првобитни текст 

 

мења и гласи  

 

 

Рб. Опис позиције 
Јед. мере / 

Комплет 

Набавна цена 

РСД 

Царински и 

остали 

трошкови 

Цена дин. 

без ПДВ 
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1. 
Дигитални 

радиографски систем 
1 

   

2. 
Ласерски штампач суве 

технологије 

1    

 Укупно динара без ПДВ:     

 ПДВ:     

 Укупно динара са ПДВ:     

 

 

 

 

 

 

Образложење: 

 

Након додатног разматрања објављене конкурсне документације за јавну набавку добара број 

19/2014. ,,Опрема за рендген кабинет'', поновног преиспитивања потреба наручиоца кроз предмет 

јавне набавке, описа техничких карактеристика предмета, потенцијалних  производа и 

конкуренције на тржишту, Комисија је предузела даље кораке како би у што већој мери 

обезбедила услове да се кроз повећану конкуренцију у поступку, уз што повољнију цену 

Наручилац добије савремен и квалитетан уређај са снажним техничким и радним 

карактеристикама. 

 

Како би се на најбољи начин одговорило стварним потребама наручиоца, односу траженог и 

могућег за добити на тржишту и поштовању основних начела система јавних набавки, Комисија за 

јавну набавку наручиоца је закључила да је неопходно учинити измене и допуне  конкурсне 

документације. Пошто је Наручилац у обављању своје основне делатности превенције, лечења и 

рехабилитације суочен са проблемом све већег бројем корисника услуга предмета јавне набавке, 

капацитетима услуга које не прате адекватно капацитети уређаја који се користе за преглед и 

снимање пацијената, односно дијагностиковање, неопходно је да учини проширење и 

осавремењивање постојећих капацитета, и на тај начин омогући да се основна делатност лечења и 

рехабилитације обавља брже и уз квалитетнију услугу.  

 

Изменом и допуном конкурсне докуемтације и прибављањем модерног и савременог уређаја, са 

минимално исказаном или бољом техничком спецификацијом, уз посебне техничке и технолошке 

карактеристике, Наручилац тек тада обезбеђује решење за проблеме у вези са застарелошћу 

опреме.   Уколико би се, према претходној спецификацији, прибавила опрема која технички не 

убрзава дијагностиковање, већ постојећи проблем држи на потпуно идентичном нивоу квалитета и 

брзине услуге, Наручилац би заправо обесмислио сврсисходност предмета јавне набавке у својој 

основној функцији. Након учињених измена и допуна конкурсне документације и набавком овако 

специфицираног уређаја, решава се проблем ограниченог броја пружених услуга снимања 
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рендгеном у току радног дана, повећава брзину пружања услуге и на крају резултира повећаним 

бројем услужених корисника, што прати развојне капацитете Специјалне болнице.    

 

Стога сматрамо да су измене и допуне конкурсне документације су учињене управо према 

плановима развоја, захтевима пословања и потреба у вези са делатношћу наручиоца, потребама у 

вези са квалитетом опреме, техничким карактеристикама, брзином и обимом пружених услуга 

према корисницима услуга здравствене установе. 

 

 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

 

дана 12. 11. 2014. године 

 

 

Комисија за јавне набавке Наручиоца 
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Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију, Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, (у даљем 

тексту ,,Наручилац’’),  

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Предмет: Одлука о измени конкурсне документације за јавну набавку Опрема за рендген 19/2014 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр.124/2012), Комисија за јавну набавку наручиоца, образована за спровођење поступка јавне 

набавке  у отвореном поступку, доноси следећу:  

 

 

О д л у к у 

о измени  конкурсне документације 

 
за јавну набавку у отвореном поступку по партијама, број 19/2014,  Наручиоца: 

Специјалне болнице за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 

 

набавка добара ,,Опрема за рендген кабинет'' 
 

 

Дана  20.10. 2014. године, објављен је Јавни позив и Конкурсна докуемнтација за јавну набавку бр 

19/2014 ,,Опрема за рендген кабинет''. Након додатног разматрања и сугестија Наручиоца, у 

складу са чланом 54. став 13. тачка 1, Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку 

наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију, Парк 4, Бања Ковиљача, је припремила и 

начинила измену конкурсне документације за предметну јавну набавку, на основу питања које је 

постављено 19.11.2014, а одговор дат заинтересованом лицу и стављен на портал 22.11.2014 ( у 

коме стоји да наручилац мења КД у тачки 3.7. по предлогу заинтересованог лица ).  

 

Ради лакшег уочавања измене, наручилац поново обавештава о каквој се измени ради. 

 

У тачки 3.7.стоји захтев да је „висина стола у опсегу min 550-900 mm“.  Наручилац мења ту 

карактеристику и она сада гласи „висина стола у опсегу min 550-850 mm“ 

 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Дана 14. 11. 2014. године 

 

Комисија за јавне набавке Наручиоца 

 

Председник комисије: дипл.правник Слободан Миловановић 

 

Чланови: Снежана Тадић, Данијела Јокић, др Александар Јокић, Зоран Николић 



Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 

124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovor na pitanje, u smislu pojašnjenja 

konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 19/2014, javna nabavka dobara u otvorenom 

postupku: Nabavka opreme za rendgen kabinet , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u 

Banji Koviljači. 

 

 

Узимајући  у обзир питања која су постављена, а у складу с конкурсном документацијом и 
прецизно постављеним техничким спецификацијама, најпре сматрамо да дугујемо 
уопштено образложење овако постављених захтева.  
 
Наручилац је захтевe из техничке спецификације на овакав начин поставио из следећег 
разлога: због специфичне структуре пацијената који користе услуге Специјалне болнице, 
као што знате основна делатност наручиоца пружање услуга пацијентима на 
рехабилитацији на којој се веома често и готово најчешће у Републици Србији, налазе 
особе са различитим облицима повреда или инвалидитета, а на крају и са тежим облицима 
деформитета и на лечењу од изузетно тешких повреда које неретко погађају пацијенте до 
те мере да је готово немогућ било какав покрет. Из оваквих разлога неопходно је да 
Болница поседује опрему која може да одговори апсолутно свим стањима, повредама и 
облицима тренутне или сталне непокретности, односно ситуацијама у којима се налазе 
пацијенти на снимању рендгеном. 
 
Како свакодневно имамо кориснике са металним или гипсаним додацима, колицима, 
столицама или другим техничким додацима у којима пацијенти долазе са различитим 
облицима непокретности, од минималне до комплетне, битно је да предивидимо и 
одговоримо  свим потенцијалним захтевима а у циљу обављања посла што је могуће 
боље, са свих аспеката физичког и техничког квалитета. Подижући квалитативност, 
величину и додатке уређајима, заправо увећавамо корисност услуга Болнице и чувамо дуго 
стицани квалитет, обзиром на број и дијапазон корисника услуга Наручиоца,   
На основу искуства које поседујемо, и труду да у потпуности предвидимо све ситуације, 
сматрамо да се захтеване величине, мобилност и радијус покрета морају довести до 
највећих граница како би прилазак пацијенту био омогућен са што мање њиховог 
померања, принудне мобилности и максималног осећаја комфора. Суштина је да се снимак 
учини што квалитетније а са што мање напора пацијента, поштујући пре свега стање 
пацијента, омогућити пун прилазак а не отежати поступак рендгенског снимања. 
 
На основу претходних искустава и радних ситуација у којима су се појављивале и појављују 
готово сви могући захтеви и углови рада, те као неко ко носи одговорност због погрешне 
процену ’’суштинске потребе’’и теоријске претпоставке да је нешто непотребно, као 
одговорном Наручиоцу, не смемо себи да дозволимо грешке те ћемо у већини захтеваних 
карактеристика остати при овом ставу, уз у наставку наведене предложене измене ипак 
сматрамо да је одређена техничка спецификација апсолутно потребна. 
 
 
 
 
 
 



 
Pitanje br.1 

 

U skladu sa osnovnim načelima javne nabavke – obezbeđivanje konkurencije, ne ugrožavajući pri tome 

upotrebnu vrednost aparata, da li naručilac prihvata da se zahtev „3.1 nosivost ( dozvoljeno opterećenje 

stola ): min 250 kg“ izmeni u „ 3.1 nosivost ( dozvoljeno opterećenje stola ): min 200 kg“ ? 

 
Odgovor na pitanje broj 1. 
U skladu sa potrebama medicinske prakse i ispitivanja tržišta, naručilac smatra da  je potrebno 
da , po ovom pitanju, ostane pri definisnoj specifikaciji u konkursnoj dokumentaciji. Smatramo da 
je stavka u skladu sa osnovnim načelima javnih nabavki, pre svega nacelom obezbedjivanja 
konkurencije i ne ugrožavajući pri tome upotrebnu  vrednosta aparata i kvalitet medicinske 
usluge. 
  
Naime minimalna postavljena nosivost od 250 kg omogucava snimanje nepokretnih pacijenata i 
sa priručnim transportnim sredstvom- nosiljke, pacijent koji se nalazi u gipsu itd. u slucaju drugim 
manje ili više hitnih situacija. Kako se Specijalna bolnica cesto susreće sa ovim slučajevima, 
navedena stavka faktički omogućava da uređaj ostane u funkciji prilikom postavljanja tzv. 
nemirnih pacijenata, a takođe i kod udaraca, koji se neretko desavaju. Jer ukoliko je pacijent 
laksi, odnosno ima manju tezinu, a dodje do naglog udarca, pada njegova tzv. ’’POTISNA 
TEZINA’’ koja   u praktičnoj izvedbi opterećuje sto, a koja je daleko veca od realne težine 
pacijenta u fazi mirovanja. Upravo u cilju obezbedjivanja što vece tezine a zadrzavajuci 
konkurenciju, specifikacija je odredjena minimalno na 250 kg, iako prema istraživanju tržišta 
postoje proizvodjači koji imaju i 280 kg nosivosti. To znaci da trazena specifikacija nije 
maksimalna postojeca i da ne ugrožava potencijalnu konkurenciju svodjenjem na nerazumne 
zahteve. 
 
 
Pitanje br.2 

U skladu sa osnovnim načelima javne nabavke – obezbeđivanje konkurencije, ne ugrožavajući pri tome 

upotrebnu vrednost aparata, da li naručilac prihvata da se zahtev „3.2 Absorpcija zračenja ploče pacijent 

stola: max 0,8 mm Al” izmeni u „3.2 Absorpcija zračenja ploče pacijent stola: max 0,9 mm Al”  

Odgovor na pitanje broj 2 
U skladu sa praktičnim potrebama u medicinskoj struci i uticaja jonizujućeg zračenja, odnosno 
takozvanih radiobioloskih efekata  na pacijente, uz primenu istrživanja i analize tržišta medicinske 
opreme a uzimajući u obzir Vaše primedbe, naručilac zaključuje da treba ostati pri definisanoj 
stavki tehničke specifikacije iz konkursne dokumentacije. Na taj način u potpunosti ostaje 
u skladu sa osnovnim načelima javne nabavke - pre svega proceni obezbedjivanja konkurencije, 
a da se na taj način ne ugroze upotrebna vrednost aparata i kvalitet medicinske usluge koja će se 
pružiti. 
  
Suštinski, tehničku specifikaciju objašnjavamo na sledeći način: smatramo, pre svega, da uticaj 
apsorpcije stola bitno utiče na potrebnu dozu zračenja, i na taj način automatski i na izraženost  
kvalitetne diferencijacije tkiva koje je zapravo i predmet snimanja. Navedeni deo specifikacije 
ispunjava više svetskih proizvodjača opreme te smo sigurni da je konkurencija u potpunosti 
obezbedjena. Ukoliko bi se saglasili sa predloženom promenom, smatramo da bi na taj način 
došlo do povećanja doze zračenja što bi, samim tim, dovelo do kvalitativno netransparentne 
komparacije eventualno ponudjenih uredjaja. 
 



Pitanje br.3 

 

U skladu sa osnovnim načelima javne nabavke – obezbeđivanje konkurencije, ne ugrožavajući pri tome 

upotrebnu vrednost aparata, da li naručilac prihvata da se zahtev „3.4 Veličina ploče pacijent stola: min 

240х80 cm“ izmeni u „3.4 Veličina ploče pacijent stola: min 220х80 cm“   

 

Odgovor na pitanje broj 3 
U skladu sa potrebama iz medicinske prakse, ispitivanja tržišta koje smo preduzeli, kao i 
transparentne komparativnosti komponenti uređaja (pacijent stola), naručilac smatra da treba da 
ostane pri definisanoj stavki u konkursnoj dokumentaciji. Potpuno smo uvereni da je ovako 
oskazana potreba naručioca u  skladu sa osnovnim načelima javne nabavke, pre svega 
obezbedjivanjem konkurencije, a ne ugrožavajući pri tome upotrebnu  vrednost aparata i kvalitet 
medicinske usluge.  
  
Kako se delatnost Specijalne bolnice odnosi na rad sa specifičnim povredma i stanima 
pacijenata, dužina stola faktički omogućava lakše ‘’spuštanje-nameštanje’’ nepokretnih pacijenata 
kao i dovodjenje regije centra u poziciju za snimanje- fokus, a sve praktično bez dodatnih 
pomeranja pacijenta, što je pre svega kvalitet veće pružene usluge pacijentu i itrošak vremena u 
radu. Naručilac ne želi da dodatno pomeranje pacijenta u nekim situacijama, a to evidentno moze 
da se izbegne ovakvim specifikacijama, na primer specifični prelomi, prethodno neprepoznate 
unutrašnje povrede ili nešto slično, ima uticaj na stanje pacijenta u daljem toku lečenja ili  
donošenja zaključka medicinskih radnika. 
 
Pitanje br.4 

 

U skladu sa osnovnim načelima javne nabavke – obezbeđivanje konkurencije, ne ugrožavajući pri tome 

upotrebnu vrednost aparata, da li naručilac prihvata da se zahtev „3.7 Visina  stola u opsegu: min 550-900 

mm” izmeni u „3.7 Visina  stola u opsegu: min 550-850 mm”. Mišljenja smo da pomeranje gornje pozicije 

stola nema značajnu funkciju, a insistiranje na istoj dovodi veliki broj svetski priznatih proizvođača u 

diskriminatorski položaj. 

 

     
Odgovor na pitanje broj 4 
U skladu sa potrebama medicinske prakse i tehnologije rada sa pacijentima, a prema ispitivanju 
tržišta medicinske opreme, veći broj od minimalno 3 svetska proizvodjača koji su registrovani na 
području Republike Srbije ispunjavaju traženi uslov: visina stola u opsegu : min 550 - 900mm, a 
sa druge strane, u  skladu sa osnovnim načelima javne nabavke - obezbedjivanje konkurencije, 
ne ugrožavajući pri tome upotrebnu  vrednosta aparata i kvalitet medicinske usluge.  
Kako naručilac uocava da bi predlog ipak mogao da adekvatno odgovori zahtevima prakse koju 
pirmenjuje, i odlučujemo da izmenimo navedenu karakteristiku u predloženu, tako da glasi: 
  
Visina stola u opsegu : min 550mm - 850mm 
 
Pitanje br.5 

 

U skladu sa osnovnim načelima javne nabavke – obezbeđivanje konkurencije, ne ugrožavajući pri tome 

upotrebnu vrednost aparata, da li naručilac prihvata da se zahtev „4.2  Absorpcija zračenja: max 0,8 mm 

Al” izmeni u „4.2 Absorpcija zračenja ploče pacijent stola: max 0,9 mm Al”  



  

   
Odgovor na pitanje broj 5 
Smatramo da smo odgovorom na pitanje broj 2, zapravo pružili adekvatan odgovor i na pitanje 
broj 5, tako da naručilac ostaje pri stavu da zadrži postavljene tehničke specifikacije, a da pri 
tome nije ugrozio ni na koji način neko od sistemskih načela javnih nabavki 
 
Pitanje br.6 

 

U skladu sa osnovnim načelima javne nabavke – obezbeđivanje ekonomičnosti, predlažemo naručiocu da 

stavku pod r.br “.6.6 Kvalitet detektora izražen preko DQE: min 30% pri 0 ciklusa/min” izmeni u “.6.6 

Kvalitet detektora izražen preko DQE: min 65% pri 0 ciklusa/min”. DQE, odnosno Detective Quantum 

Efficiency, je parameter koji na integralan način govori o kvalitetu detektora I celog imaging lanca. Sažeto 

bi se moglo reći da on govori o količini upadnog zračenja koja se pretvara u koristan signal. Samim tim, 

detektori sa višim DQE omogućavaju da se sa manjim dozama zračenja dođe do istih ili kvalitetnijh 

snimaka u poređenju na one koji se dobijaju na detektorima nižeg DQE. 

 
 
Odgovor na pitanje broj 6. 
Naručilac je tendersku dokumentaciju i  traženu specifikaciju kao njen sastavni deo definisao u 
skladu sa svojim potrebama. Tako su sagledavane sve komponente u uredjaju i date 
karakteristike definisane u konkursnoj dokumentacoij. U ‘’lancu’’ stvaranja slike i količini zračenja 
koja se emituje, smatramo, kao jedan od elemenata, da ne odlučuje samo kvalitet detektora, vec 
niz različitih faktora medju kojima je i apsorpciona moć stola koja je upravo zato i definisana u 
konkursnoj dokumentaciji (što je po prethodnim pitanjima već odgovoreno). Takodje, naručilac je 
predvideo da za postojeći budzet nabavi  maksimalan kvalitet uredjaja po svim pozicijama 
(medicinsko-tehnoloskim karakteristikama), stoga opravdano smatramo da treba zadrzati 
prvobitni stav jer se ni na jedan nacin ne ugrožavaju osnovni principi na kojima pociva sistem 
javnih nabavki, u ovom slučaju ni ekonomičnost koju navodite, te stoga naručilac ostaje pri svom 
zahtevu. 
 
 
Pitanje br.7 

 

U delu 8.Kriterijum za dodelu ugovora strana 36/54 naručilac je predvideo: B. Vreme do prikaza 

neobrađene slike na ekranu nakon ekspozicije – 2 sekunde ili manje, a ispunjenje iste funkcije vrednovao 

sa 5 pondera. 

Molimo naručioca da nam obrazloži u čemu se ogleda tehnička i tehnološka prednost proizvoda koji ima 

mogućnost da prikaže neobrađenu sliku ( preview ) u roku od dve sekunde u odnosu na onoga koji isto 

uradi za 5 sekundi. Napominjemo da je naručilac pod stavkom 7.2 minimalnih zahteva iz tenderske 

dokumentacije strana 33/54 već predvideo obavezan uslov – prikaz neobraćene slike na ekranu nakon 

ekspozicije maksimalno 5 sekundi.Mišljenja smo da kod Sistema koji imaju ovakvu funkcionalnost razlika 

I od 10 sekundi ne doprinosi u produktivnosti osoblja, jer radiološka dijagnostika se vrši tek kada tehnišar u 

potpunosti pripremi sliku, što svakako nije u stanju uraditi ni nakon 10 sekundi. Iz svega navedenog 

predlažemo da se traženi uslov izbriše iz kriterijuma za ocenjivanje ponuda. 

 

 
Odgovor na pitanje broj 7 
U skladu sa potrebama medicinske prakse, potrebnih medicinsko-tehnoloskih uslova i ispitivanja 
tržišta kao i transparentne komparativnosti komponenti uredjaja kao i celog RTG sistema, 
naručilac ostaje pri definisanoj stavki u konkursnoj dokumentaciji. 



 
Dobijanje takozvanog ,,preview’’ snimka ili skenograma, omogućava preciznu lokalizaciju ciljanog 
snimanja. Navedeni uredjaj ce služiti u multifunkcionalnoj medicinskoj praksi sto znači da će 
zahtevati i brza snimanja sa što kraćim vremenom potrebnim za snimanje gde je moguce 
pružanje usluge pacijentima u specificnim i opasnijim stanjima (pacijent sa bolovima, druge 
unutrađnje povrede, stanja koja su nepoznata stručnjacima bolnice dok se pacijent nalazi na 
rehabilitaciji, ili je speltom okolnosti u Specijalnoj bolnici kao nekom ko u ovom delu Srbije može 
da raspolaže kvalitetnim uređajima te i može da pruži pomoć i uslugu) gde ponekad sekunde 
odlučuju. Takodje,  smatramo da i sama brzina stvaranja snimka odlučuje i o kvaltetu sistema-
uredjaja. Da bi se dobila relevantna slika ponudjenih sistema izabran je opseg od 2s – do 
maksimalno 5 sekundi, uz to da se boduje kvalitet i ispuni uslov u skladu sa osnovnim načelima 
javne nabavke - obezbedjivanje konkurencije, ne ugrožavajući pri tome upotrebnu vrednost 
aparata. Smatramo da element bodovanja sasvim jasan i opravdan, da nije neopravdan uslov ili 
razlog eliminacije, već jednostavno, logično i opravdano podržavamo brzinu rada za istu količinu 
sredstava koja želimo da utrošimo na uređaj sa takvom prednošću, što gotovo nemoguće da 
može biti predstavljeno kao diskriminacija. 
 
 
Pitanje br.8 

 

G. Longitudinalni pomak plivajuće ploče fiksnog pacijent Bucky stola +/-600mm, a ispunjenje iste 

funkcionalnosti vrednovao sa 5 pondera. 

 Molimo naručioca da nam obrazloži u čemu se ogleda tehnička I tehnološka prednost proizvoda koji ima 

mogućnost longitudinalnog pomeranja plivajuće pločefiksnog pacijent Bucky stola +/-600mm? 

Napominjemo da je naručilac pod stavkom3.5 minimalnih zahteva iz tenderske dokumentacije strana 31/54 

već predvideo obavezni uslov – uzdužno pomeranje ploše pacijent stola min +/-400mm, a pod stasvkom 

3.4 “ veličina ploče pacijent stola: min 240х80 cm“, pa se postavlja pitanje opravdanosti ovakve dodatne 

funkcionalnosti. Mišljenja smo da kod sistema sa plafonskim vešanjem nosača rendgenske cevi koji ima 

sve opisane karakteristike, ne postoji suštinska potreba za postojanjem tolikg pacijent stola niti za takvom 

mobilnošću. Iz svega navedenog predlažemo da se traženi uslov izbriše iz kriterijuma za ocenjivanje 

ponuda. 

 

 

Odgovor na pitanje broj 8 
  
U skladu sa potrebama medicinske prakse, potrebnih medicinsko-tehnoloskih uslova i ispitivanja 
tržišta kao i transparentne komparativnosti komponenti uredjaja kao i celog RTG sistema, 
naručilac ostaje pri definisanoj stavki u konkursnoj dokumentaciji. 
Objašnjenje za zadržanu specifikaciju dajemo na sledeći način: plivajuća ploča omogućava 
maksimalno i brzo pozicioniranje pacijenta u odnosu na centar snopa zračenja, sto znači 
da omogućava i maksimalni kvalitet pa tako umanjuje i mogućnost greške, odnosno loš kvalitet 
snimka zbog neprecizne pozicije objekta snimanja odnosno pacijenta. Navedeni uredjaj ce služiti 
u multifunkcionalnoj medicinskoj praksi sa širokim opsegom pacijenata i njihovih gabarita.  
 
Navedene karakteristike omogućavaju kvalitetan rad u pružanju medicinske usluge a i 
transparentnu komparaciju uredjaja u odnosu istog tehničko-tehnološko-medicinsko-dijagnostičog 
nivoa. Da bi se smanjila mogućnost favorizovanja, smatramo da se ovako neosporno boduje 
dodatna prednost i kvalitet koji uređjaj poseduje, te je u potpunosti u skladu sa osnovnim 
načelima javne nabavke - obezbedjivanje konkurencije, ne ugrožavajući pri tome 
upotrebnu vrednost aparata. 
 



 
Pitanje br.9 

 

E. Akviziciona konzola za upravljanje I obradu slike može da opslužuje i rad Sistema za čitanje kaseta sa 

fosfornim folijama, tzv.CR system, a ispunjenje iste funkcionalnosti vrednovao sa 5 pondera. 

Imajući u vidu da je namera naručioca da nabavi digitalnu radiografski aparat sa flatpanel detektorom 

postavlja se pitanje svrsishodnosti ovakvog zahteva. Naime polazimo od činjeniceda je CR system 

medicinsko sredstvo koje zahteva posebnu registraciju u ALIMS-u, i da se isti sastoji od dekodera, 

fosfornih ploča i akvizicione stanice sa pripadajućom softverima za obradu i manipulaciju slikama. Svaki 

CR system u svom sklopu ima akvizicionu konzolu preko koje se vrši dekodovanje i kontrola rada sistema 

za čitanje kaseta sa fosfornim folijama. Zaista nije jasna namera naručioca da uz nabavku digitalnog 

radiografskog aparata nabavlja i softver drugog medicinskog sredstva. 

 
  
Odgovor na pitanje broj 9 
Navedenu stavku tehničke specifikacije Narucilac je postavio pre svega u skladu sa svojim 
realnim potrebama i u skladu sa preporukama resornog Ministarstva i Vlade Republike Srbije, a u 
prevashodnoj svrsi  uštede rada uređaja. Sagledana je  i analizirana kompletna organizacija 
službe dijagnostike Specijalne bolnice uz postojeće modalitete rada i došlo se do zaključka da bi 
navedena opcija omogućila dijagnostičkom odeljenju da obezbedi kontinuiran i bezbedan rad 
uredjaja u dugoročnom periodu, smanji eventualne akcedentne situacije- kao na primer 
onemogućavanja dobijanja slike (havarije) a samim tim obezbedjivanja pacijentima zdravstvenu 
zaštitu u skladu sa savremenim medicinskim tokovima – procedurama. Smtatramo da navedena 
stavka nikako neče uticati na cenu uređaja u toku javne nabavke a omogućava korisniku niz 
ušteda u organizaciji i praktičnom radu pružanja medicinsko- dijagnostičke usluge.  
Smatramo da je postavljena specifikacija u potpunosti u skladu sa osnovnim načelima javne 
nabavke, pre svega i dalje potpuno obezbedjene konkurencije, potpuno je svrsishodna uzimajući 
potrebu i korist naručioca, efikasna je i nada sve ekonomična, a pri tom ni na koji način ne 
ugrožava upotrebnu  vrednosta aparata i kvalitet medicinske usluge. 
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