
На основу  члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    

 

Захтев за појашњење везано за конкурсну документацију за ЈН бр. 06/2015 ,  

 

„КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ“, обликована по партијама. 

 

Питање заинересованог лица:  

 

03 Број: 2182, од дана,10.06.2015.год. 

 

У складу са Чланом 63. Став 2. Закона о јн РС Службени гласник бр. 124/12, у  циљу 

добијања додатних информација за јн добара, слободни смо да тражимо разјашњење. 

 

Како је наручилац одредио минималне техничке карактеристике, молимо да нам 

потврдите да ли су следеће карактеристике које су свакако изнад минималних, 

одговарајуће наручиоцу. 

 

1.Да ли је за наручиоца прихватљиво понудити ЕКГ апарат са LCD дисплејом у боји 

резолуције 7 инча, осетљивим на додир, који по потреби на самом екрану приказује 

QWERTY тастатурупреко које корисник може уписати информације када је то потребно. 

Наиме сви уређаји новије генерације поседују карактеристику уноса информација преко 

екрана осетљивог на додир јер су такви уређаји далеко практичнији у свакодневној 

употреби те би одобравањем овог захтева наручилац омогучио већем броју понуђача да 

поднесу прихватљиву понуду и понуде уређај са карактеристикама које су боље од 

минимално захтеваних. 

 

У циљу обезбеђивања што веће конкуренције очекујемо да ћете уважити наше сугестије 

и омогучити учествовања што вечег броја понуђача, а све у цилју успешног спровођења 

ЈН.  

 

Одговор : 

03 Број: 2182-2, од дана,11.06.2015.год 

1. Као могућност да се у партијама мења техничка спецификација, обавештавамо Вас да 

ће Комисија за ЈН 06/2015 „КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ“, обликована по 

партијама, одлучити накнадно, заједно са другим захтевима и о томе објавити 

обавештење на Порталу јавних набавки (Управе за јавне набавке), Порталу јавних 

набавки града Београда и интернет страници наручиоца , а све у року и складу са 

Законом о јавним набавкама. 

 

Komisija za JN 06/2015, Куповина медицинске опреме, обликована по партијама      

 

 

Питање заинересованог лица:  



03 Број: 2166-2, од дана,11.06.2015.год 

 

 

 
 

Одговор : 

03 Број: 2166, од дана,09.06.2015.год 

 1.Као могућност да се у партијама мења техничка спецификација, обавештавамо Вас да 

ће Комисија за ЈН 06/2015 „КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ“, обликована по 

партијама, одлучити накнадно, заједно са другим захтевима и о томе објавити 

обавештење на Порталу јавних набавки (Управе за јавне набавке), Порталу јавних 

набавки града Београда и интернет страници наручиоца , а све у року и складу са 

Законом о јавним набавкама. 

 

Komisija za JN 06/2015, Куповина медицинске опреме, обликована по партијама       


