
 

 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање, измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку 
„Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 45/2014 
 

Потенцијални понуђач је за партију број 9 - Ултразвучни апарат колор доплер са 
четири сонде, поставио питања на која наручилац даје следеће одговоре:  
 

 
Одговор наручиоца на питање број 1: Измена је прихватљива.   
Мења се реченица из обрасца „Спецификација“ за партију број 9: „Апарат треба 

да поседује standby опцију, или опцију брзог подизања у радни режим која није дужа од 90 
секунди “ и сада гласи: „Апарат треба да поседује standby опцију, или опцију брзог 
подизања у радни режим која није дужа од 120 секунди“ 
 

Одговор наручиоца на питање број 2: Измена није прихватљива. 
Потенцијални понуђач је поставио питање у вези следеће карактеристике: 

„Алфанумеричка тастатура са позадинским осветљењем за писање извештаја, на извлачење, 
интегрисана унутар контролног панела ради лакшег рада корисника“ наводећи да наручилац 
изврши измену тако да опис гласи: „Алфанумеричка тастатура са позадинским осветљењем 
за писање извештаја, интегрисана унутар или на контролном панелу ради лакшег рада 
корисника“ 

Измена није прихватљива обзиром да апарат треба да буде ергометричан те 
конфигурација тастатуре на увлачење омогућава лакши рад кориснику и бољу прегледност 
функција на контролном панелу. Обзиром да ово решење поседују нови модели апарата 
скоро свих произвођача и доступни су на тржишту остајемо при траженом решењу. 
 

   
Напомена: Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима који достављају 

понуду за партију број 9, да приликом подношења понуда користе образац „Спецификација“ 
за ову партију из конкурсне документације, која је првобитно објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца, а горе наведена измена допуна је подразумевана и 
саставни је део првобитно објављене конкурсне документације. Такође приликом 
подношења понуде обавезно узети у обзир и измене и допуне конкурсне документације коју 
је наручилац претходно био извршио. 

 
 

Напомена: Обавештавамо понуђаче да се услед измена и допуна конкурсне 
документације врши и продужетак рока за подношење и отварање понуда. Рок за подношење 
понуда је 21.11.2014. године до 11 часова. Јавно отварање понуда обавиће 21.11.2014. 
године у 12:00 часова.  

 
     Комисија за јавну набавку  

„Куповина медицинске опреме“,   
              редни број 45/2014 
 

 
 


