
 
                                                                                                  
                        

                                                                                    
 
 
Служба јавних набавки 012/550-850, e-mail:nabavnabopo@gmail.com 

____________________________________________________________________________________ 
                                                         

Предмет: Појашњење II конкурсне документације за ЈНВВ 09/2014- медицинска опрема.  

 

             На основу члана 63.став 2. и 3. Закона о јавним набавкама достављамо Вам 

појашњење конкурсне документације, на захтев упућен електронским путем дана 

04.04.2014.године. 

 

Додатно појашњење конкурсне документације односи се на следећа постављена питања: 

 

  

1) Питање: Да ли је потребно попунити образац изјаве о независној понуди? 

    Одговор: Да, уколико понуђач подноси понуду сам без подизвођача. 

 

2) Питање: Зашто се разликују висине финансијске гаранције које је неопходно доставити? 

    Одговор: За све партије биће потребно- за озбиљност понуде -банкарска гаранција у  

висини од 1%  и писмо о намерама банке; за добро извршење посла банкарска гаранција у 

висини од 5% вредности понуде без Пдв-а.  

     

3) Да ли је наручилац Општа болница Пожаревац или Апотека? 

    Одговор: Наручилац је Општа болница Пожаревац 

 

Питања везана за техничке карактеристике 

 

1) Питање: Да ли ће бити прихваћена понуда уколико операциона лампа поседује мању 

јачину илуминације за главно светло, односно 150000 лукса? 

     Одговор: Наручилац остаје при захтеву за централно осветљење мин.160000 лукса и  

                       Више, јер уважава мишљење понуђача да ни 150000 лукса не умањује значење 

                       Квалитета светла. Али неки критеријуми треба да се поставе. 

2) Питање: Да ли је прихватљиво да се понуди лампа са подесивим пречником поља светла 

                      У опсегу од 200-250мм? 

    Одговор: Наручилац остаје при захтеву да распон светлосног поља буде 220 – 290мм, 

                       И више. Одговор важи и за сателит.   

 

3) Питање: Да ли је прихватљиво  да се понуди лампа са распоном од 3,900 до 5100 К? 

    Одговор: Наручилац остаје при захтеву да температура светла буде мин. 4600 К и више. 

 

Делов.број: 02- 386 

Датум: 09.04.2014. 



4) Питање: Да ли је прихватљиво  да се понуди лампа са ендо светлом јачине 500 лукса? 

    Одговор: Наручилац остаје при захтеву да јачина ендо светла буде од 2500-3500 лукса. 

 

 

5) Питање: Да ли је бити прихваћена понуда лампе са подесивим пречником поља светла 

                     У  опсегу од 200-250мм ? 

    Одговор: Наручилац остаје при захтеву да распон светлосног поља буде 220 – 290мм, 

                       И више.    

 

6) Питање: Да ли је прихватљиво понудити лампу са распоном од 3,900 до 5100 К ? 

    Одговор: Наручилац остаје при захтеву да температура светла буде мин. 4600 К и више. 

 

7) Питање: Да ли је прихватљива  понуда сателита са ендо светлом јачине 500 лукса? 

     Одговор: Наручилац остаје при захтеву да јачина ендо светла буде од 2500-3500 лукса. 

 

 8) Питање: Да ли је прихватљива понуда за операциони сто који има већу носивост од 250 кг 

                       У централном положају? 

     Одговор: Наручилац прихвата већу носивост стола од 250кг. 

 

  9) Питање:  Појаснити да ли се траже  јастучићи са антидекубиталним својствима те да ли је 

                        Могуће понудити ове јастучиће уместо декубиталног душека ? 

      Одговор: Антидекубитални душек је колоквијални термин. Могу да буду и јастучићи и  

                        Тапацирунг са антидекубиталним својствима. 

  

 10) Питање:  Да ли је могуће понудити операциони сто без могућности за лонгитудинално  

                          Померање? 

       Одговор: Не прихвата се сто који нема могућност лонгитудиналног померања од 310мм 

 

 11) Питање:  Да ли је могуће понудити операциони сто без могућности надоградње бубрег  

                          Подизача ? 

        Одговор: Не прихвата се сто који нема могућност надоградње бубрег подизача. 

 

 12) Питање:  Да ли је бити прихваћена понуда за операциони сто који има ширину мању од 

                          600мм ?  

       Одговор: Наручилац  прихвата сто који има мању ширину од 600мм али не мању од  

                         550мм. Овај критеријум је постављен због конфора и безбедности пацијента. 

 

 13) Питање:  Да ли је би требало да највиши положај стола буде ≥ 950мм? 

       Одговор: Највиши положај стола не би требало да буде нижи од 920мм а дозвољено је      

                         И да има и вишу позицију. 

 

14) Питање:  Да ли се померање у лево ≥ 20° односи на померање бочног нагиба радне 

плоче операц.стола? 

 



         Одговор: Померање стола у бочни положај за 20° 

 

15) Питање:  Да ли се померање  у десно ≥ 20° односи на померање бочног нагиба радне 

плоче операц.стола? 

               Одговор: Померање стола у бочни положај за 20° 

 

16) Питање:  Да ли је могуће понудити  операциони сто са померањем од 70° ?  

         Одговор: Наручилац ће  прихватити овакву понуду. 

 

17)  Питање:  Да ли је могуће понудити операциони сто без подизача тела ?    

          Одговор: Наручилац неће  прихватити овакву понуду. 

 

18) Питање:  Да ли ће бити прихваћена понуда са монитором величине екрана од 12,1 инча 

који није осетљив на додир ? 

        Одговор: Наручилац не  прихвата мониор који није touch screen. Димензија је 

стављена Ради бољег сагледавања параметара и лакшег праћење функције апарата и  

  Пацијента, такође остајемо при тој димензији. 

  

19) Питање:  Да ли ће бити прихваћена понуда за монитор са приказом до 6 кривуља са  

                          Опцијом избора праћења параметара? 

        Одговор: Наручилац остаје при захтеву да монитор показује десет кривих за параметре 

                          Јер сматрамо да овај број обезбеђује комплетнији и сигурнији мониторинг  

                          пацијента. 

20) Питање:  Да ли ће бити прихваћена понуда за трајењем батерије монитора до 2 часа ? 

         Одговор: Наручилац остаје при захтеву да монитор поседује интегрисану батерију  

                           Капацитета 3 часа јер то обезбеђује аутономност и сигурност у раду и не 

                           Прихвата мањи временски капацитет. 

 

 

 

 

 

Пожаревац                                                                 

09.04.2014.год.                                                                                               Комисија за ЈНВВ 09/2014                                                                                    


