Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број: 02/313/6
Датум: 29.06.2017 године
Број јавне набавке ЈН 4-2017
Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке број 4-2017 за набавку добара –
Набавка медицинске опреме обликована по партијама
– Измена бр. 1

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Наручилац врши измену конкурсне документације за JН 4-2017 за Партију 2 . Измена се врши за једну ставку у оквиру
техничких карактеристика захтеваног добра,а у складу са наводима и уоченим недостацима на које је указано Захтевом за
додатним појашњењем конкурсне документације.
Такође Наручилац врши измену конкурсне документације за JН 4-2017 у овиру Модела Уговора у члану који ближе
одређује достављање Средства финансијског обезбеђења , као и у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду у
делу који прецизира достављање Средства финансијског обезбеђења, а на основу накнадног увида у конкурсну
документацију и уочених нелогичности у тексту.
Како би понуђачи могли да припреме одговарајуће и упоредиве понуде врши се измена конкурсне документације - Измена
бр. 1 на следећи начин:
1. на страни 5 од 39 у оквиру техничких карактеристика за Партију 2- ЕКГ-12 канални -2 ком измена се врши:
1) за ставку под бројем 1.3 у оквиру техничких карактеристика мења се и додаје део текста тако да гласи:
1.3 Штампани канали 3, 6, 12, 4х3, 4х3+1, 6х2, 6х2+1.
Опис комбинација штампе: 3: три канала истовремено из приказане групе одвода;
6: 6 канала истовремено из приказане групе одвода; 12: 12 канала истовремено;
4х3: 4 пакета одвода, први (I, II, III), други (aVR, aVL, aVF), трећи (V1, V2, V3) и четврти (V4, V5, V6); 4х3+1: као и за
4х3 само са додатком штампе додатне криве ритма; 6х2: 2 пакета одвода, први (I, II, III, aVR, aVL, aVF), други (V1, V2,
V3, V4, V5, V6); 6x2+1: као и за 6х2 само са додатком штампе додатне криве ритма
2. на странама 30 од 39 у члану 7. Модела уговора и на странама 35 од 39 и 36 од 39 у оквиру Упутства понуђачима како
да сачине понуду у тачки 11. измена се врши:
1) На страни 30 од 39 у члану 7. Модела уговора у делу који прецизира достављање средства финансијског обезбеђења за
добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року а везано за картон депонованих потписа мења се део текста
и сада гласи:
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима
понуђача код пословне банке , оверену након објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку
2) На странама 35 од 39 и 36 од 39 у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду у тачки 11. која ближе дефинише
достављање средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за добро извршење посла и отклањање грешака у
гарантном року , а везано за картон депонованих потписа мења се део текста и сада гласи:
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима
понуђача код пословне банке , оверену након објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку
Измењене стране конкурсне документације налазе се у саставу овог документа.
Измењене стране конкурсне документације су обележене текстом ,,Измена бр. 1'' у горњем десном углу стране.
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља ,,Врачар''
објавити Измену и допуну конкурсне документације – Измену број 1.
Овај документ представља саставни део конкурсне документације
С'поштовањем,

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2017

Измена бр. 1
2.

Медицински штампач РТГ филмова суве технологије :

2.1. Резолуција штампања минимално 500 дпи
2.2. Два магацина за филмове за симултано штампање са два формата филма
2.3. Број доступних формата филмова – мининално 4
2.4. Контрастна резолуција мин. 12 бита (4096 нивоа сивог)
2.5. DICOM улаз
3.

Радна станица

3.1. PACS сервер – серверски тип рачунара са следећим карактеристикама
3.2. Интел ЦПУ или одговарајући
3.3. минимум 12 ГБ РАМ
3.4. минимум 2 ТБ простора за складиштење слика
3.5. RAID 0, RAID 1 или RAID 5 конфигурација
3.6. уређај за непрекидно напајање: аутономан рад сервера мин. 10 минута
3.7. одговарајући антивирусни софтвер за серверске оперативне системе
3.8. Дијагностичка радна станица – рачунар са следећим карактеристикама – мин. Windows платформа, Интел ЦПУ мин 3.0
GHz, 4 ГБ РАМ ДДР3, са одговарајућом графичком картом
3.9. Два монитора високе резолуције, минимум 2 Мpix, монохроматски, величине мин. 21,3 инча, осветљаја мин. 1200 цд/м2,
контраст мин. 1400:1 са интегрисаним сензором за мерење осветљаја и софтвером за аутоматску калибрацију
3.10. један монитор за администрацију, минимум 21 инча, 2 Mpix
3.11. Дијагностичка лиценца за мамографију са следећим функционалностима: аутоматска детектција мамографских слика,
аутоматска корекција позиције, поравнање снимка на основу грудног коша, анотације у форми одраза у огледалу, упозорење
о постојању неотворених односно непрочитаних слика, упозорење о постојању неотворених односно непрочитаних студија
3.12. Гаранција за PACS сервер минимум 2 године
3.13. Гаранција за мониторе мин. 5 година

ПAРTIJA 2 – ЕКГ 12- КАНАЛНИ – 2 КОМ
Ред
број
1

Назив

Јединица мере

Количина

2
ЕКГ 12- КАНАЛНИ

3
КОМ

4
2

1.

1.1 Снимање 12 канала истовремено или у пакетима ( 2 пута 6, 3 пута 4 канала)
1.2 Могућност штампања налаза на прегледном А4 формату повезан са PC рачунаром
1.3 Штампани канали 3, 6, 12, 4х3, 4х3+1, 6х2, 6х2+1.
Опис комбинација штампе: 3: три канала истовремено из приказане групе одвода;
6: 6 канала истовремено из приказане групе одвода; 12: 12 канала истовремено;
4х3: 4 пакета одвода, први (I, II, III), други (aVR, aVL, aVF), трећи (V1, V2, V3) и четврти (V4, V5, V6); 4х3+1: као и за
4х3 само са додатком штампе додатне криве ритма; 6х2: 2 пакета одвода, први (I, II, III, aVR, aVL, aVF), други (V1, V2,
V3, V4, V5, V6); 6x2+1: као и за 6х2 само са додатком штампе додатне криве ритма
1.4 Аутоматска анализа и интерпретација , HR, PR интервала,P трајања , QRS, T трајање,QT интервал
1.5 Осетљивост: 2.5,5,10,20 mm/Mv Осетљивост: 2.5,5,10,20 mm/mv
1.6 Брзина папира: 5,10,25 ,50 mm/s
1.7 Прилагодљиви мрежни филтер: 50-60 Hz
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Понуђач се обавезије да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први
позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10 % од
вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока завршетка посла, с тим да
евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код
пословне банке , оверену након објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку
- фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од
стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
НБС)
БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% од
вредности уговора без Пдв-а , која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног
лица,са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у
случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код
пословне банке , оверену након објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку
-фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од
стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
НБС)
КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА
Члан 8.
Понуђач је сагласан да се испорука добара ( медицинске опреме), која је предмет овог Уговара изврши на адресу
Наручиоца у ул. Бојанска бр. 16 , Београд најкасније _______дана од дана потписивања овог Уговора , а у свему
у складу са усвојеном понудом.
Ризик за пропаст или оштећење до испоруке и примопредаје сноси ПОНУЂАЧ.
ПОНУЂАЧ се мора придржавати законских прописа о квалитету , да добра испоручи у уговореним роковима у
складу са условима из понуде која је саставни део Уговора.
Сва добра која се испоручују морају имати декларацију и сву пратећу документацију (атести, сигурносни
листови.....).
Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
- добрима која су понуђена и наведена у спецификацији добара
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара
- декларацији о производу и упутство за употребу на српском језику
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захтеваће од пунуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према чл. 92 Закона о
јавним набавкама.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења за сваку партију посебно:
Као саставни део понуде : Меницу за озбиљност понуде
Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
1.БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ за озбиљност понуде
- која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по
овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр.
16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама
- која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије
- Менично писмо – овлашћење ( Образац бр. 9) , којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од
5 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења 30 ( тридесет) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални
продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити
издато на основу Закона о меници.
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у
случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код
пословне банке , оверену након објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку
-фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од
стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
НБС)
У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или
измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија Наручилац има право да
изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.
Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен Уговор одмах по закључењу Уговора са понуђачем чија понуда
буде изабрана као најповољнија.
Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће
бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У тренутку закључења Уговора , понуђач је дужан да достави за сваку партију одвојено:
2. БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први
позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10 % од
вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног
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рока завршетка посла, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења,
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код
пословне банке , оверену након објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку

- фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од
стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
НБС)
3. БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5%
од вредности уговора без Пдв-а , која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив,
потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,са роком важности 5 дана дужим
од уговореног гарантног рока.
- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у
случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код
пословне банке , оверену након објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку

-фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од
стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
НБС)
Достављање средстава финансијског обезбеђења
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Дом здравља
,,Врачар'' , ул. Бојанска бр. 16,Београд..
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року гласе на Дом здравља ,,Врачар'' ул. Бојанска бр. 16,Београд.Достављају се приликом закључења Уговора
лично или поштом на адресу:
Дом здравља ,,Врачар'' , ул. Бојанска бр. 16,Београд
са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН 4-2017

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на
e-mail dzvraca@yubc.net ili na broj faksa: 011/6458-822 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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