
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/2125/5 
Датум:23.11.2016 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН 29a-2016 са Захтевом за додатним 
информацијама или појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку 29a-
2016 –  Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме за Партије 1 и 8  
 ( Документ заведен код Наручиоца 22.11.2016   године под бројем 02/II/3954) 
 
Питање: 
 
Поштовани, 
 
Nakon detaljne analize konkursne dokumentacije jn 29a-2016 postavljamo  
Vam sledece pitanje: 
 
Molimo Vas da iz Partije 8 Aparati u službi rendgen dijagnostike"  
izdvojite Durdental Periomat + kako bi bili u mogućnosti da ponudimo  
ispravnu ponudu. 
Imajući u vidu da je stavka Durdental Periomat + proizvođača Durdental  
čiji smo jedini distributeri i ovlašćeni serviseri na teritoriji  
Republike Srbije , kao i činjenica da smo jedini ovlašćeni uvoznici  
originalnih rezervnih delova za navedeni uređaj sa osposobljenim i  
sertifikovanim tehničkim osobljem (serviserima) molimo Vas da uvažite  
naš zahtev i razdvojite pomenutu stavku u zasebnu partiju i kao dodatni  
uslov zahtevate autorizaciju proizvođača opreme. 
Takođe napominjemo da ni jednom kompaniji na teritoriji Republike 
Srbije nismo dali ovlašćenje za učestvovanje u predmetnom postupku. 
 
Kao jedini ovlašćeni servis na teritioriji Republike Srbije dužni smo 
da Vas upozorimo da svaka servisna intervencija od strane 
neautorizovanog servisera može trajno negativno uticati na ispravnost 
aparata a samim tim i ugroziti zdravlje pacijenta. 
Podsećamo Vas da originalne rezervne delove može isporučiti samo 
Medicom doo Šabac i garantovati za potpunu ispravnost i funkcionalnost 
uređaja. 
Ponuđači koji mogu ispuniti sve kriterijume ne mogu garantovati za  
pravilno obavljene servisne intervencije i ugrađene rezerve delove. 
Napominjemo da ovako definisana JN sa uređajima različitih proizvođača  
ograničava konkurenciju što je suprotno ZoJN član 10. 
 
"Члан 10. 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће  
већу конкуренцију. 
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може  
онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 
неоправданом употребом  преговарачког поступка, нити коришћењем 
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума." 
 
 



 
 
  
У складу са чланом 63 став 3 даје се  
 
Одговор: 
 
Поштовани, 
 
       У складу са наводима из Вашег Захтева за додатним информацијама или појашњењем 
конкурсне документације  везано за јавну набавку  ЈН 29a-2016 –  Поправка и сервисирање 
постојеће медицинске опреме за Партије 1 и 8  извршиће се измена конкурсне 
документације и објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 29a-2016- Поправка и 
сервисирање постојеће медицинске опреме. 
 
 
 
                         
                                                                           Комисија за  јавну набавку ЈН 29a-2016 


