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Дом здравља "Вождовац" 
Број: 2622 
Датум:  30.05.2014.год. 
Београд, Устаничка 16                                                                                                                
Редни број јавне набавке:  19 /2014 

     
 Предмет: Појашњење  у вези 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  
 
 

Поштовани, 
 

 У  вези са вашим захтевом за разјашњење 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 запримљеним у Дому здравља дана 
27.05.2014.год, дел.бр.4697 путем е-maila, и 28.05.2014.год путем поште дајемо 
следеће појашњење: 
 
1. „ Да ли можете да избаците могућност архиве за чување дигиталних снимака у 
DICOM формату инсталираној на радној станици оператера рендген уређаја?“ 
Одговор: Не прихвата се захтев за изменом конкурсне документације. 
Наручилац је оставио опцију којом се дозвољава да се архива за чување 
дигиталних снимака буде инсталирана или на радној станици оператера рендген 
уређаја или на посебном одговарајућем рачунару серверског типа, а у циљу 
обезбеђивања што веће конкуренције. 
 
2. На страни 13/21 конкурсне документације за партију 2, образац 3, Структура 
цене– спецификација , у оквиру позиције 2. „ Молимо Вас да потврдите да се 
тражи резолуција од најмање 2.000.000 пиксела.“ 
Одговор: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС” , 
бр. 124/2012) и извршеном изменом и допуном конкурсне документације од 
29.05.2014.год. а у циљу обезбеђивања што веће конкуренције и прецизнијег  
дефинисања техничких карактеристика,  у делу Образац структуре цене– 
спецификација ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА , позиција 2. гласи: 
„2 ком. TFT радиолошких,  DICOM калибрисаних, „grayscale“ дисплеја са 
могућношћу ротације, резолуције најмање 1600x1200 piksela. 
 
3. „Молимо Вас да наведете тачан датум и време када истиче рок за предају 
понуда и тачан датум и време када ће бити отварање понуда?“ 
Одговор:  
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС” , 



 

 
 

Дом здравља „Вождовац“, Београд, Устаничка 16 
Мат.број: 07028547, ПИБ 101734535 

тел.: (+381 11) 30-80-500, 30-80-502, факс: 24-43-594 
е-пошта: office@dzvozdovac.rs, http://www.dzvozdovac.rs 

бр. 124/2012) и извршеном изменом и допуном конкурсне документације од 
29.05.2014.год.  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. 
 
4. „Молимо Вас да појасните колико се пондера добија за понуђених 12 месеци 
гарантног рока, а колико за 12 месеци и један дан?“ 
Одговор: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС” , 
бр. 124/2012) и извршеном изменом и допуном конкурсне документације од 
29.05.2014.год. Критеријум за оцењивање понуде 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. 
 
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. 
 
5. „Како је у Моделу уговора на страни 20/21 конкурсне документације за партију 
2 на  2 места наведено да треба унети деловодни број код наручиоца и датум 
пријема понуде, молимо Вас да појасните које рубрике треба , а које не треба 
попунити како би понуда била прихватљива?“ 
Одговор: На страни 20/21 , Обр. 9. Модел Уговора , Понуђач не попуњава 
рубрике (линије) у члану 1. став 2. и у члану 3. које се односе на заводни број 
понуде код  наручиоца које не може понуђач знати у фази пре отварања понуда. 

 
6. „Да ли је могуће да промените рок важења понуда на законом тражених 30 или 
60 дана?“ 
Одговор: Не прихвата се захтев за изменом конкурсне документације. 
Чланом 90. ЗЈН. (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) дефинисано је: Рок важења понуде 
одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити 
краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац је одредио рок важења понуде у складу са предметом јавне набавке и 
сходно својим потребама те остаје не промењен. 
 
7. На страни 13/21 конкурсне документрације , позиција 1. 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. 
 „ Да ли се овим захтевом тражи простор за складиштење величине  2 Тб без 
обзира на начин на који се дискови подешени ради заштите? Наводимо да је 
пракса да се увек ради заштите од губитка података на радну станицу поставља 
дупло већи физички простор од наведеног захтева. То значи да би се овакав захтев 
испунио потребно обезбедити 4Тб дискова? У супротном постављамо питање да 
ли се захтева физички простор од 2 Тб, који ће се сходно пракси заштите 
накнадно подесити и неминовно дупло смањити?“ 
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Одговор:  
Обзиром  да се ради о архиви за чување дигиталних снимака, наручиоцу је 
потребан капацитет од минимум 2 Тб редуданта. Начин и број дискова на који ће 
се остварити неопходна заштита података наручилац не може да дефинише јер то 
представља техничко решење сваког од понуђача. 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС” , 
бр. 124/2012) и извршеном изменом и допуном конкурсне документације од 
29.05.2014.год. и 30.05.2014.год. у делу Образац структуре цене– спецификација 
ДИГИТАЛНА АРХИВА СНИМАКА  PACS ,  позиција 1. гласи: 
-Архива за чување дигиталних снимака у DICOM формату капацитета минимум 
 2 Тб редудантног типа на посебном HDD у оквиру дијагностичке радне станице 
или на посебном одговарајућем рачунару серверског типа. 
 
 
  
 С поштовањем, 
                                                                                                                                              
      Дом  здравља “Вождовац“ 
                                                                           Председник комисије 
     
    Др Драгољуб Симић, специјалиста радиологије, ср. 
 


