
 
 
 
Дом здравља "Вождовац" 
Број: 2613 
Датум:  29.05.2014.год. 
Београд, Устаничка 16                                                                                                                
Редни број јавне набавке:  19/2014 
 
 
 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за ЈН р.бр. 19/2014 добара: 
      Куповина медицинске опреме: „Дигитални рендген апарат са системом за            
      архивирање“, Партија II – Дијагностичка радна станица са дигиталном               
      архивом снимака  PACS  
 
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС”, бр. 124/2012) за  
ЈН р.бр. 19/2014 добара: 
Куповина медицинске опреме: „Дигитални рендген апарат са системом за            
архивирање“, Партија II – Дијагностичка радна станица са дигиталном  архивом 
снимака  PACS објављене дана 07.05.2014.год на Порталу јавних набавки, 
Интернет страни Дома здравља,  даје се Измена и допуна конкурсне документације 
и то у делу: 
 
I- Критеријуми  за оцењивање понуда 
те уместо:  економски најповољнија понуда,  
сада гласи: Најнижа понуђена цена. 
 
У случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом предност има понуда 
са дужим гарантним роком, а уколико постоје две или више понуда са једнаком 
ценом и истим гарантним роком предност има понуда са понуђеним краћим роком 
испоруке. 
 
II- Гарантни рок од 36 месеци је обавезан, уколико понуђач понуди краћи гарантни 
рок од  36 месеци понуда ће се сматрати неприхватљивом.            
Гарантни рок за предметно добро, апарат, дати обавезно у месецима а не у данима. 
 
III - Обр.3.  Образац структуре цене– спецификација  
Те уместо за 1.  ДИГИТАЛНА АРХИВА СНИМАКА  PACS – 
-Архива за чување дигиталних снимака у DICOM формату капацитета 2 Тб 
инсталирана на посебном HDD у оквиру дијагностичке радне станице или на 
посебном одговарајућем рачунару серверског типа 
Сада гласи: 
 



-Архива за чување дигиталних снимака у DICOM формату капацитета 2 Тб 
редудантног типа на посебном HDD у оквиру дијагностичке радне станице или на 
посебном одговарајућем рачунару серверског типа 
 
Те уместо за 2. ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА 
 -2 ком. TFT радиолошких,  DICOM калибрисаних, „grayscale“ дисплеја са 
могућношћу ротације, резолуције најмање 2МП 
Сада гласи: " 2 ком. TFT радиолошких,  DICOM калибрисаних, „grayscale“ дисплеја 
са могућношћу ротације, резолуције најмање 1600x1200 piksela. 
 
 
IV - Продужава се рок за подношење понуда до 10.06.2014.год. до 09,00 часова. 
Јавно отварање понуда обавиће се 10.06.2014.год у 10,00 часова, у Дому здравља 
,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала на III спрату. 
 
 С поштовањем, 
      Дом  здравља “Вождовац“ 
                                                                             Председник комисије, 
 
    Др Драгољуб Симић, специјалиста радиологије, ср. 


