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Број: 7500 

Датум: 15.10.2014. 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку Д 41 „Куповина: Медицинска опрема“ 

 

 

 

Извшена је измена Конкурсне документације јавну набавку  Д 41 „Куповина: Медицинска опрема “  у   

складу са одговорима на постављена питања у Прилогу бр.1 за партију 2. Аудиометар и партију 3.  ЕКГ 

апарат (12 – есто канални) и испрака техничке грешке за количину добара  у Прилогу бр.1 за партију 4. 

Стоматолошка машина са стоматолошком столицом, који се  замењују новим , датим  у прилогу.  

 

Изврешна је допуна Конкурсне документације тако што се додаје Прилог бр.6 -  Изјава о постојању 

овлашћеног/их сервисера на територији Републике Србије, са списком овлашћених сервисера, који је 

обавезан део понуде, дат у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 Весна Катић 

 Одсек за јавне набавке и план 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача: 
 

ПИБ понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Број понуде:  

Датум понуде:  

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 

добара за партију 2, „Аудиометар“ 

 

Предмет набавке: Куповина:Медицинска опрема, Аудиометар 

Редни број јавне набавке: Д 41, партија 2 

Рб. Назив и опис артикла: 
Јед. 

мере 

Кол

. 
Опис и произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 6. 

1. 

Аудиометар, 

Нови за испитивње ваздушне и 

коштане проводљивости доње 

границе не веће од 0,250 и горње 

границе не мање од 8 KHz са нивоом 

подизања фреквенце  од 5 db, лако 

преносив 

 

ком  1  

Рок испоруке тј. потписивање записника о примопредаји и отпремнице и испостављање рачуна је  

лимитиран због могућности финансирања набавке и  мора бити најкасније до 05.12.2014.године. 

Обезбеђен сервис и монтажа. 

Долазак овлашћеног сервисера у року од 24 часа након позива наручиоца. 

Упутство за рад на српском језику. 

Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 

 

Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и 

материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарују описаним добрима. 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

  

Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача: 
 

Број понуде: 
 

Датум понуде: 
 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 

добара за партију 3, „ЕКГ апарат (12-есто канални)“ 

 

Предмет набавке: Куповина:Медицинска опрема, ЕКГ апарат (12-есто канални) 

Редни број јавне набавке: Д 41, партија 3 

Рб. Назив и опис артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис и произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 6. 

1. 

ЕКГ апарат (12-есто канални): 

 

Интерпретативни, преносиви, 12-есто 

канални ЕКГ апарат са 12 одвода са 

следећим карактеристикама: 

 

-  велики, позадински осветљен, LCD 

екран у боји који приказује истовремено 

свих 12 одвода 

 

- интегрисани термички штампач записује 

3,4,6 или 12 ЕКГ трагова на папиру од 210 

mm (А4) 

 

-мануелно или аутоматизовано 

штампање, копије записа 

 

- ECG анализа и интерпретација: снимање 

ритма (1 минут) 

 

ком 2 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Куповина:Медицинска опрема, ЕКГ апарат (12-есто канални) 

Редни број јавне набавке: Д 41, партија 3 

Рб. Назив и опис артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис и произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 6. 

- батеријско или мрежно напајање 

 

- додатни екстерни ЕКГх2 улаз и CRO 

излаз 

 

-чување података за 40 до 3000 ЕКГ 

записа/пацијената 

 

-пренос података на PC рачунар, 

Понуђачима је остављена могућност 

избора да ли ће понудити и одговарајући 

PC софтвер  

 

-USB port обавезан, port za SD меморијску 

картицу није обавезан 

 

-могућност повезивања на ергометар 

 

 -стандардни припадајући прибор:  

 

пацијентски кабл, 6+4 

Електроде, кардио-гел и термални папир 

за штампач 

 

-акумулаторска батерија 

Рок испоруке тј. потписивање записника о примопредаји и отпремнице и испостављање рачуна је  лимитиран 

због могућности финансирања набавке и  мора бити најкасније до 05.12.2014.године. 

 

Обезбеђен сервис и монтажа. 

 

Долазак овлашћеног сервисера у року од 24 часа након позива наручиоца. 

 

Упутство за рад на српском језику. 

 

Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 

 

Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и 

материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарују описаним добрима.  
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

 

Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача: 
 

Број понуде: 
 

Датум понуде: 
 

 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 

добара за партију 4, „Стоматолошка машина са стоматолошком столицом “ 

 

Предмет набавке: Медицинска опрема, Стоматолошка машина са стоматолошком столицом  

Редни број јавне набавке: Д 41, партија 4 

Рб. Назив и опис артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис и произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 6. 

1. 

Стоматолошка машина са стоматолошком 

столицом: 
 
Покрети стоматолошке столице за пацијента 

контролисани ножним прекидачем и 

дигиталним командама на лекарском и 

асистентском елементу. 
 
Ножни прекидач мултифункционални, 

омогућује подешавање положаја столице, 

избор рад инструмената са или без воде, 

издувавање и регулацију броја обртаја 

динамичких инструмента путем клизне 

полуге у хоризонталној равни. 
 
Леви наслон за руку. 
 
Негатоскоп. 
 
Боја тиркизна или беж. 
 
Стоматолошки еламент са висећим цревима; 

ком 2 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Медицинска опрема, Стоматолошка машина са стоматолошком столицом  

Редни број јавне набавке: Д 41, партија 4 

Рб. Назив и опис артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис и произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 6. 

Подесива висина стоматолошког елемента. 
 
Турбинско црево (Midwest veza) 3 комада 
 
Пустер трофункционални. 
 
Асистентски елемент да поседује: 
 
Сукциони филтер систем за лако чишћење; 
 
Мало црево за сукцију, водени систем 

сукције; 
 
Велико црево за сукцију; 
 
Керамичка пљуваоница са могућношћу  

скидања ради одржавања хигијене; 
 
Асистенски комплет померив за 45-90 

степени; 
 
Прекидач за избор воде из водовода или  

дестиловане воде; 
 
Контролисано пуњење чаше; 
 
Контролисано испирање пљуваонице; 
 
Укључивање, искључивање воде на нсадним 

 Инструментима (на педали); 
 
Подешавање интензитета воде на насадним 

 инструментима. 
 
Лед рефлектор. 

Укључивање рефлектора прекидачем на 

стоматолошкиом и асистентском елементу. 

Терапеутска столица мобилна са точкићима, 

подесива висина седишта и наслона. 
 
Лед лампа за полимеризацију композита. 
 
Уградни скидач каменца са 5 наставака. 
 
Насадни инструменти: 
 
Ваздушни микромотор 

-са унутрашњим спрејом 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Медицинска опрема, Стоматолошка машина са стоматолошком столицом  

Редни број јавне набавке: Д 41, партија 4 

Рб. Назив и опис артикла: 
Јед. 

мере 
Кол. Опис и произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 6. 

-са мидвест прикључком 
 

Турбина 

-са светлом  

-замена борера дугметом 

-минимум 3 спреја 

-минимум 16W снага турбине 

-са мидвест прикључком 
 
Колењак плави: 

-са светлом  

-замена борера дугметом 

-са унутрашњим спрејиом, минимум један 
 
Насадник плави: 

-без светла 

-без спреја 

 
 
Рок испоруке тј. потписивање записника о примопредаји и отпремнице и испостављање рачуна је  лимитиран 

због могућности финансирања набавке и  мора бити најкасније до 05.12.2014.године. 
 
Гаранција за стоматолошки комплет је 3 године, а за насадне инструменте годину дана. 
 
Обезбеђен сервис и монтажа. 
 
Долазак овлашћеног сервисера у року од 24 часа након позива наручиоца. 
 
Упутство за рад на српском језику. 
 
Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 

 

 

 

 

Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и 

материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарују описаним добрима. 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Прилог бр. 6 

 

Изјава о постојању овлашћеног/их сервисера на територији Републике Србије, са списком 

овлашћених сервисера 

 

Понуђач:  

Адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

 

Овим изјављујемо да у оквиру наше понуде за јавну набавку добара Д 41, „Куповина: Медицинска 

опрема, партија _____ (број), ______________________________________ (назив партије)“, за 

потребе  Дома здравља “Др Милутин Ивковић” Палилула, по нашој понуди број  ________ од  

 _________  ,  на територији Републике Србије постоји овлашћени сервисер. 

 

Списак овлашћених сервисера: 

 

1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________ 

4)  ________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________ 

 

 

 

 

Напомена: 

 

Уколико понуђач подноси понуду за више од једне партије Прилог бр.6 је потребно копирати у 

оноликом броју примерака за колико се партија подноси понуда. 

 

Приликом испоруке добара продавац је у обавези да достави гарантни лист и сву пратећу 

документацију. 

 


