Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/4071
Датум: 14.12.2017. године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 19-1.1.18/2017„Куповина два подна дигитална
рендген апарата“:
Питање заинтересованог лица :
Поштовани,
Детаљном анализом конкурсне документације за набавку медицинске опреме Дома
здравља Земун, установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења, па
Вас у складу сачланом 63. Став 2 и Чланом 20. ЗЈН, молимо за исто, везано следеће:
Питање 1.
Усвајањем захтева и предлога измена тендерске документације, која се односи на,
- Могућност аутоматског синхронизованог померања букија са детектором у складу са
вертикалним и лонгитудиналним померањем цеви (константни СИД)
- Ауто трецкинг опција где се померањем цеви или буцкy-а помера и други део
синхроно пратећи део са којим се манипулише
сте онемогућили конкуренцију и дозволили само једном произвођачу да учествује у
предметној јавној набавци.
Већина светских произвођача ове захтеве испуњавају са плафонским носачем цеви, али не
и са подним носачем као што је захтевано у тендерској документацији.
Сматрамо да горе поменути захтеви, сем што смањују могућност здраве тржишне
утакмице, нису примерени примарном нивоу здравствене заштите и далеко превазилази
њихове потребе.
Напомињемо да се овакав захтев појавио у процесу Јавне набавке за Општу болницу у
Зрењанину, али у том случају није био у својству минималних техничких карактеристика
већ је био предмет бодовања и на тај начин омогућило осталим понуђачима, који немају
ово решење, да равноправно учествују у јавној набавци.
На основу свега горе наведеног, а у циљу поштовања начела конкуренције, што је један од
главних начела Закона о Јавним набавкама, и набавке РТГ уређаја и система који у
потпуности одговарају Вашим потребама и нивоу здравствене установе, сматрамо да из
захтева треба избацити:
- Могућност аутоматског синхронизованог померања букија са детектором у складу са
вертикалним и лонгитудиналним померањем цеви (константни СИД)
- Ауто трецкинг опција где се померањем цеви или буцкy-а помера и други део
синхроно пратећи део са којим се манипулише

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/4071-2
Датум: 14.12.2017. године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 19-1.1.18/2017 „Куповина два подна дигитална
рендген апарата“:

Одговор заинтересованом лицу:
Naručilac ostaje pri svome zahtevu. Izmena tehničke specifikacije nije prihvatljiva.
U skladu sa potrebama iz medicinske prakse, ispitivanjima tržišta koje smo preduzeli, kao i transparentne
komparativnosti komponenti uređaja, naručilac smatra da treba da ostane pri definisanim tehničkim
karakteristikama u konkursnoj dokumentaciji. Potpuno smo uvereni da je ovako iskazana potreba
naručioca u skladu sa osnovnim načelima javne nabavke, pre svega obezbedjivanjem konkurencije, a ne
ugrožavajući pri tome upotrebnu vrednost aparata i kvalitet medicinske usluge. Iskazani zahtev za
nabavkom digitalnih rendgen aparata sa mororizovanim i manualni kretanjem, kao i sa sinhronizacijom i
auto-tracking opcijom pokazuje jasnu želju naručioca da kroz ovaj postupak javne nabavke dobije što je
moguće bolji i performantniji uređaj. Pomenute karakteristike, kako je to podnosilac Zahteva za
pojašnjenje i sam uvideo, imaju za cilj da podignu kvalitet ponuđenih dobara, a samim tim i doprinosu
podizanju kvaliteta pružene usluge pacijentu i smanjenju utrošak vremena u radu. Traženim
karakteristikama postiže se veća fleksibilnost i klinička upotrebljivost apatara.
Ukazivanje potencijalnog ponuđača da je predmet javne nabavke određen tako da se njime ograničava
konkurencija je neosnovan i paušalan, te nije potkrepljen konkretnim dokazima, budući da gotovo svi
proizvođači (najmanje osam proizvođača koji su prisutni na teritoriji Republike Srbije i registrovani u
ALIMS-u između ostalih AGFA, Simens, GE, Shimatzu, Fuji, ali i Carestream – model DRX Ascend i
Philips) u svom proizvodnom program poseduju radiografske uređaje sa podnim nosačem rendgenske cevi
i motorizovanim i manuelnim pomeranjima i autotracking opcijom. Naručilac je u skladu sa članom 70.
stav 1. Zakona o javnim nabavkama, predvideo tehničku specifikaciju koja omogućava da se dobro koje
se nabavlja opiše na način koji je objektivan i koji odgovara potrebama korisnika.
Naručilac se trudi da u okviru planiranih sredstava nabavi opremu optimalnog nivoa kvaliteta (najvišu
moguću), pri tome vodeći računa da u svakom trenutku poštuje načelno konkuretnosti Zakona o javnim
nabavkama.
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