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На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – Дигитални ангиографски апарат за кардиолошке 

дијагностичке и интервентне процедуре са пројектовањем и извођењем радова на адаптацији 

простора, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“, ЈН ОП 47Д/17, даје  

 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ  

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Заинтересованo лицe je тражилo додатнo појашњењe у вези са предметном јавном набавком у виду 

следећих питања:  

 

Питање 1.  
У тендерској документацији, на страни 31/55, у спецификацији добра, под тачком 1.9 захтева се: 

„Пливајућа равна плоча стола, вертикално моторизовано кретање стола, хоризонтално кретање плоче 

стола у најмање два правца – пливајућа плоча од слабо абсорпционог материјала, дужине најмање 

270см, а ширине минимално 48см.“ 

Плоча стола која има ширину од 46см је у поређењу са захтеваном ширином стола од 48см минимална 

разлика и има занемарљиву клиничку вредност, пошто је већина пацијената ужа од 46см у ширини. 

Мањом димензијом плоче омогућава се боље маневрисање и смањује могућност колизије што може 

значајно успорити клинички ток рада. Наш предлог измене техничке карактеристике: „Пливајућа равна 

плоча стола, вертикално моторизовано кретање стола, хоризонтално кретање плоче стола у најмање два 

правца – пливајућа плоча од слабо абсорпционог материјала, дужине најмање 270см, а ширине 

минимално 46см.“ 

 

Одговор наручиоца: 

Наручилац прихвата да се промени  тачка 1.9. Прихватиће се  плоча стола ширине 46-48см. 

 

Питање 2.  
У тендерској документацији, на страни 34/55, у спецификацији добра, под тачком 1.12 д захтева се: 

„Бежична ножна папучица за флуороскопију и кочницу стола, уз бежичну испоручити и једну 

жицом повезану склопку како би у случају квара бежичне било могуће обезбедити несметан рад.“ 

У самој спецификацији се види да је захтевана додатна жицом повезана склопка из разлога што се ове 

бежичне педале не могу користити у свим ситуацијама и нису поуздане (нпр. неисправност батерије, 

губитак или сметње сигнала), а то представља ризик и може проузроковати кашњење у раду. Због 

наведених безбедносних разлога предлог је да се измени овај захтев тако да гласи: „Ножна папучица за 

флуороскопију и кочницу стола.“ 

 

Одговор наручиоца: 

Наручилац набавља бежичну папучицу и папучицу са жицом за флуроскопију и кочницу стола. Бежична 

ножна папучица олакшава рад, смањује неред и поједностављује припрему и чишћење сале нарочито у 

зони где је то најпотребније односно у непосредној близини пацијента.   

Само уколико понуђач у свом производном програму нема бежичну ножну папучицу наручилац ће 

прихватити и две  папучице са жицом. 

 



Питање 3. 
У тендерској документацији, на страни 35/55, у спецификацији добра, под тачком 5.5 захтева се: „Број 

видних поља не сме бити мањи од 5.“ 

Наш ангиографски апарат може да користи дигитални зум на живој флуороскопији – на врху најмање 

видног поља од 12цм. Ово може обезбедити додатно увћање од 200% на тренутном приказу, што је више 

него довољно за кардио интервенције. С тим у вези, потребно је да захтев измените тако да гласи: “ 

„Број видних поља не сме бити мањи од 4 уколико понуђена опрема има дигитално увећање (зум).“ 

 

 Одговор наручиоца: 

Нарућилац прихвата предлог измене измену техничког захтева под тачком 5.5. тако да гласи „Број 

видних поља не сме бити мањи од 4.“ 

 

 

У складу са одговорима наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

 

Дн:  

- порталу ЈН  

  

 

 

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

            ЈН ОП 47Д/17                               


