
I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  
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Датум: 20.09.2018. 
 

Одговор на питање понуђача 
 
Предмет: Одговор на питањa понуђача за јавну набавку услуга број У 3 „Oдржавање терапеутских, 

дијагностичких и ултразвучних апарата“ 
 
За јавну набавку услуга број У 3 „Oдржавање терапеутских, дијагностичких и ултразвучних апарата“ 
, на адресу наручиоца приспело је следеће питање: 
 
Питање :  

 

Први упит -  Поштовани,  да ли можете из парије 1 да издвојите дефибрилаторе произвођача 
Метраx ( ставке 139, 140) у засебну партију ? 

 

Други упит -Такође можете ли да прецизирате о којим моделима апарата произвођача Nihon 
Kohden је реч у партији 1 ? 

 

Одговор на први упит :  

Предмет јавне набавке :  
Јавна набавка услуга – У 3 „Oдржавање терапеутских, дијагностичких и ултразвучних апарата’’ 
 

   Приликом израде конкурсне документације, Наручилац је предвидео следеће: - Имајући у виду 
обавештење о одобреним средствима за jaвну набавку У 3„Oдржавање терапеутских, дијагностичких 
и ултразвучних апарата“ приликом израде техничке спецификације, наручилац је имао у виду 
квалитет и целовитост решења набавке (поправке и сервисирање постојеће старе медицинске опреме) 
што омогућава рационализoвано решење спровођења поступка јавне набавке а што је веома 
битно  и сам начин рада и функционисања стручних служби.  
 Да смањи трошкове и поједностави логистику, што се постиже тиме да један Понуђач, или група 
око једног понуђача буде одговорна за сву захтевану опрему, чиме се не улази у ризик да ли ће се, 
и како, појединачни делови интегрисати у захтевани систем. Истраживањем тржишта Наручилац 
је утврдио да више Понуђача може да понуди захтевано решење. Начин израде документације и 
техничке спецификације Наручиоца, указује на квалитет и целовито решење приликом набавке 
услуга одржавања за поменуте партије, што је веома битно за рад и функционисање служби. 
Наручилац жели да добије целовит систем, најквалитетније решење и обезбеди неопходну 
опрему за обављање дијагностике.  
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Наручилац је пре покретања поступка предметне јавне набавке извршио испитивање тржишта 
и дошао је до сазнања да више понуђача може да испуни овај услов.  
 
Закон о јавним набавкама дозвољава понуђачима да понуду подносе самостално, да поднесу 
заједничку понуду или да понуду подносе са подизвођачем. Ниједну од ових могућности 
наручилац није онемогућио понуђачима.  
 
Наручилац ни у једном слулчају није нарушио начела обезбеђивања конкуренције и начело једнакости 
понуђача, обзиром да на територији републике Србије и територији општине Палилула постоји више 
потенцијалних понуђача, а Наручилац је конкурсном документацијом оставио могућност учествовања 
потенцијалном понуђачу са подизвођачем или у заједничкој понуди у складу са чланом 80. и чланом 81. 
ЗЈН.   
Наручилац остаје при свом захтеву.  
 
Што се другог дела питања тиче (другог упита)  :  ‘’ Можете ли да прецизирате о којим моделима 
апарата произвођача Nihon Kohden је реч у партији 1 ? 
 
Одговор на други упит : 

Реч је о  моделима ТЕC-5521К апарата произвођача NihoN KohdenCorporation у партији 1. 
 
 

           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 
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