
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/467/6 
Датум:14.04.2015 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
1) Питање понуђача  ( Документ заведен код Наручиоца 14.04.2015 године) 
 
,,Мedicom ’’ d.o.o везано за јавну набавку 5-2015 –  Поправка и сервисирање постојећих 
Ртг апарата  
 
 1) Детаљном анализом тендерске документације увидело смо да се не тражи ништа као 
мера обезбеђења од нестручног сервисирања апарата.Како би Наручилац био сигуран да ће 
уређаји бити стручно сервисирани, као и да ће у уређаје бити уграђени искључиво 
оригинални резервни делови,предлажемо да се за предметне партије, конкретно партију 
број 2, из јавне набавке 5-2015 објављене датума 07.04.2015 год као додатни услов тражи 
доказ о стручности сервисера , односмно сертификати о обучености сервисера за рад и 
сервисирање апарата из предметне партије као и доказ о снабдевању оригиналним 
резервним деловима и ауторизованом сервису издатом од стране произвођача предметне 
опреме.Као једини и званични дистрибутер и једини овлашћени сервис уређаја 
произвођача Carestream  ( бивши Kodac), овим путем желимо да скренемо пажњу да се 
неадекватним и нестручним сервисирањем овог уређаја из предметне партије број 2, од 
стране неовлашћеног сервиса, апарат може оштетити и проузроковати друге штетне 
последице по рад и валидност датих резултата.Такође набавку оригиналних резервних 
делова је могуће извршити једино од стране овлашћених дистрибутера. 
 
2) У обрасцу бр. 5- Партија број 2 - ,,Поправка и сервисирање коморе за аутоматско 
развијање филмова'', предметне јавне набавке, у табели 2 - ,, Празећа табела са техничком 
спецификацијом постојећих апарата'', дошло је до грешке у називу уређаја, где у табели 
стоји : ,, Komora za automatsko razvijanje filmova Kodac 2000 '' , а исправно је : ,, Komora za 
automatsko razvijanje filmova MXP 2000’’,proizvođača Kodac, с'тога и предлажемо да се 
садржај Табеле 2 измени и гласи : 
Komora za automatsko razvijanje filmova MXP 2000’’,proizvođača Kodac 
 
У складу са чланом 63 став 3 да је се  
 
Одговор Наручиоца 
 
Поштовани, 
 
 1) Комисија остаје при условима који су презицирани конкурсном документацијом за ЈН  
     5-2015.  
 
2) Приликом израде конкурсне документације за јавну набавку ЈН 5-2015 , а на основу 
достављених података о постојећим апаратима од стране стручних служби техничком 
грешком је уместо апарата Konica SRX -101A i Durdental Periomat +  у списак апарата 
уписан апарат који  није у употреби у Дому здравља  већ неко време и то Комора за 
аутоматско развијање филмова Kodac 2000. 



Накнадним увидом   и пописом постојећих апарата дошло се до податка да су тренутно у 
употреби апарати Konica SRX -101A i Durdental Periomat +.  
На основу свега горе наведеног ,а у складу са питањем заинтересованог лица  , Наручилац 
ће извршити измену конкурсне документације и Објавити Обавештење о продужењу рока 
за достављање понуда. 
 
Овај документ Питања и одговори  се  доставља  уз  понуду. 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 5-2015- Поправка и 
сервисирање постојећих Ртг апарата  
 
 
Комисија за  јавну набавку ЈН 5-2015 




