
 

Број: 22-1319 
Датум: 14.05.2018. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 22-1058 од 16.04.2018. године ,  
I Измене и допуне конкурсне документације бр. 22-1112 од 23.04.2018. године за јавну набавку отворени поступак 
бр. 04/2018 – ``Медицински апарати и опрема`` , (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за 
предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском 
року објављује, свим заинтересованим лицима 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за поступак јавне набавке отворени поступак   бр. 04/2018 – „ Медицински апарати и опрема “ 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па 

потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : Да ли ћете прихватите доказивање одређеног дела техничке спецификације корисничким упутством 
или изјавом произвођача с обзиром да код различитих произвођача постоје каталози који се разликују у навођењу 
техничких спецификација па се самим тим све спецификације и не налазе на предметним каталозима? 
 
Одговор бр.1: На основу члана 93. ЗЈН,  наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна 
објашњења, друга документа која доказују испуњеност техничких спецификација, а која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда при чему неће дозволити подношење нових доказа који би од 
неодговарајуће и неприхватљиве понуде начинили одговарајућу и прихватљиву, што је и наведено у 
конкурсној документацији те наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације. Другим речима, 
уколико понуђачи сматрају да каталози које прилажу уз понуду су недовољни да прикажу саобразност 
понуђеног добра са захтеваним из техничке спецификације, могу као додатак тим каталозима поднети сваки 
технички лист који комисији може помоћи при оцењивању саобразности понуде са оним прописаним, али 
не могу уместо каталога нудити друге доказе који нису прописани предметном конкурсном документацијом, 
већ, дакле, само као додатке каталозима који ће помоћи у њиховом појашњењу или лакшој оцени 
саобразности. 
 
Питање бр.2: Тражили сте да монитор поседује “директне функцијске тастере и командни ротациони тастер за 
брзо кретање кроз апликациони мени”. Наше питање је да ли прихватате понуду за монитор осетљив на додир који 
нема ротациони тастер, већ све функције обавља преко екрана који је осетљив на додир, што је боље и 
једноставније решење? 
 
Одговор бр.2: На основу досадашњег искуства у раду са пацијент мониторима, директни функцијски 
тастери са командним ротационим тастером за наручиоца представљају оптимално решење у раду.На 
основу извршеног увида наручилац се уверио да на тржишту постоји више потенцијалних понуђача који у 
потпуности могу испунити захтеване техничке карактеристике. По овом питању техничке карактеристике 
остају не промењене. 
 
Питање бр.3 : Тражили сте да монитор на предњој страни има интегрисану алармну светлосну сигнализацију која 
није део екрана ( LED у више боја). Наше питање је, да ли ћете прихватити монитор са алармном светлосном 
сигнализацијом која је део екрана? 
  
Одговор бр.3: Изведена алармна сигнализација, независна од екрана пацијент монитора за функцију има да 
медицинском особљу омогући брже уочавање активираног аларма. На основу извршеног увида наручилац 
се уверио да на тржишту постоји више потенцијалних понуђача који у потпуности могу испунити захтеване 
техничке карактеристике. По овом питању техничке карактеристике остају не промењене. 
 

Комисија за ЈНОП бр. 04/2018 
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