
 

 
 

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 

 
  

 
 

 
 
 
 
Дом здравља "Вождовац" 
Број: 2646 
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 I –  Дигитални рендген апарат 
 

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 I –  Дигитални рендген апарат 
запримљеним у Дому здравља дана 29.05.2014.год, дел.бр.4768 путем е-maila, 
дајемо следеће појашњење: 
 
1. „За тражену техничку карактеристику – потпуно моторизовано кретање статива 
са програмираним позицијама под ставком 1.Статив.Овом ставком није јасно 
дефинисано која су захтевна моторизована кретања, нпр. Лонгитудинално, 
трансверзално или вертикално. Такође није дефинисано да ли се мисли на 
кретање склопа у целости или нпр. Кретање ренгенске цеви на самом стативу. 
Предлог измене : Лонгитудинално кретање носача цеви, са трансверзалним 
кретањем ренген цеви. ?“ 
Одговор: Не прихвата се захтев за изменом конкурсне документације. 
Наручилац је конкурсну документацију и тражену техничку спецификацију као 
њен сатавни део дефинисао у складу са својим потребама.  
Наручилац је овим захтевом исказао своју потребу за моторизованим кретањима 
статива у складу са изабраним позицијама, а не који су конкретни правци 
кретања у питању ( лонгитудинална, трансверзална или вертикална), јер то зависи 
од конфигурације понуђеног решења, а све у циљу обезбеђивања веће 
конкуренције.  

 
2. „За тражену техничку карактеристику - Могућност снимања пацијента у 
стајаћем ставу променљиве висине у распону од мин. од 450мм до 1500мм  под 
ставком 1. Статив:Овом ставком није јасно дефинисно да ли се мисли на посебан 
склоп за снимање пацијената у стајаћем ставу? Овом ставком се такође захтева 
могућност снимања пацијената висине од 450мм до 1500мм . Како би се на 
систему могли вршити прегледи пацијената виших од 1500мм предлажемо измену 
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тражене карактеристике у : Склоп за снимање пацијената у стајаћем ставу у 
опсегу 450мм до 1850мм од пода до центра детектора.“ 
Одговор: Наручилац је исказао своју потребу за функцијом снимања пацијената у 
стaјaћем ставу у одређеном распону, а не да ли се ради о додатном склопу.  
Сваки радиографски уређај мора да има могућност снимања пацијената у стајаћем 
ставу. 
Што се тиче вашег захтева за променом распона у којем се врши снимање 
пацијената у стaјaћем ставу она се не прихвата јер је наручилац тендерску 
документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део 
дефинисао у складу са својим потребама.  
 
3. „За тражену техничку карактеристику – Упарено вертикално кретање детектора 
и РТГ цеви у позицији за снимање пацијената у стајаћем ставу по ставком 1. 
Статив: Овом ставком није јасно дефинисано да ли се мисли на упарено 
моторизовано или упарено мануелно кретање детектора и РТГ цеви, тако да 
понуђачи нису у стању креирати и доставити јасну понуду за тражени 
систем.Молимо да овај технички захтев уклоните како би евентуални понуђачи 
били у стању креирати исправне понуде .“ 
Одговор: Не прихвата се захтев за изменом конкурсне документације. 
Наручилац не жели да ограничи конкуренцију међу понуђачима дефинишући тип 
упареног кретања, јер то не представља суштински захтев за потребама наручиоца 
за „ Упарено вертикално кретање детектора и РТГ цеви у позицији за снимање 
пацијената у стaјaћем ставу“. Који ће тип понудити искључиво је на понуђачу.  
Наручилац остаје при свом захтеву. 
 
 
  
 
 С поштовањем, 
                                                                                                                                               
      Дом  здравља “Вождовац“ 
                                                                       Комисија за јавну набавку 
 


