
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Пландиште, ул. Војводе Путника 38
Бр. 4-364/2017-01-IV
Датум 06.11.2017. године

Предмет: Обавештење о додатним питањима

У складу са чл. 63 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо све понуђаче о додатним питањима понуђача и
одговорима у вези јавне набавке добара –„ Набавка медицинске опреме за Дом здравља „1.
Октобар“ из Пландишта ЈНМВ 35/2017, интерни број 4-364/2017-01-IV

Одговори ће такође бити објављени на сајту Портала за Јавне набавке
http://portal.ujn.gov.rs/, и Наручиоца http://plandiste-opstina.rs/

Питање бр.1:
У Конкурсној документацији, у техничкој спецификацији тачка 1. захтева се:
„Стационарни ултразвучни апарат са минимум 15 инчним колор ЛЕД монитором високе
резолуције, максималне тежине 55 кг са интегрисаном батеријом“.
Овакав захтев је ограничавајући и по нашим сазнањима ограничава конкуренцију на само
једног потенцијалног понуђача. Последњих 20 и више година ултразвучни апарати се
испоручују на точковима те су покретни па маса не утиче много на мобилност.
Да ли се из наведених разлога прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Стационарни
ултразвучни апарат са минимум 15 инчним колор ЛЕД монитором високе резолуције,
максималне тежине 75 кг са интегрисаном батеријом“, како би конкурсна документација
била у складу са Законом о јавним набавкама?

Одговор је:
Дом здравља у Пландишту представља објекат примарног нивоа здравствене заштите који
пружа здравствене услуге за око 15.000 становника и, као такав, представља својеврстан
регионални здравствени центар за целокупно становништво општине као и оно које
насељава околна места. Поред лекара специјалиста опште праксе, може се похвалити и
другим специјалистичким службама попут гинеколошке, педијатријске, интернистичке
итд. Са обзиром да се објекат простире на два спрата, односно, да исти не располаже
елеватором те да се све специјалистичке службе не налазе на истом нивоу, реална је
потреба да се објекат определи за набавку оног ултразвучног апарата са којим је најлакше
манипулисати тј. да је у интересу свих запослених да ултразвучни уређај не буде тежи од
55 кг или, поређења ради, просечне телесне масе детета од 11 година ( у односу на апарат
тежине 75 кг која одговара просечној телесној маси одраслог мушкарца ). Ако се има у
виду просечан број пацијената по лекару специјалисти у Дому здравља постаје јасно због
чега је инсистирање на “грацилном” и лако мобилном/транспортабилном ултразвучном
апарату императив у случају предметне набавке. Просторије које су адаптиране за рад са
ултразвучном опремом су мале по својој површини и, такође, претпостављају ентеријерни
минимализам. Са друге стране, према члану 70., став 2. ЗЈН, Наручилац има обавезу да



конципира Техничку спецификацију на начин да опише, између осталог, и димензије, ниво
квалитета и слично. Према основном начелу на коме се заснива Закон о јавним набавкама,
(Начело ефикасности и економичности), Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке
прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и
вредност јавне набавке. На основу свега напред наведеног, Наручилац остаје при свом
захтеву.

Питање бр. 2:
У Конкурсној документацији, у техничкој спецификацији тачка 2. захтева се: „Контролна
конзола са интегрисаном алфанумеричком тастатуром и позадинским осветљењем (не
признаје се тастатура за извлачење) са могућношћу подешавања конзоле горе-доле“.
Овако дефинисан захтев директно ограничава конкуренцију јер не постоји ни један разлог
да се не признаје тастатура на извлачење. Штавише оваква тастатура доприноси мањем
заузећу простора и већој прегледности оперативне табле
Да ли се из наведених разлога прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Контролна
конзола са интегрисаном алфанумеричком тастатуром и позадинским осветљењем са
могућношћу подешавања конзоле горе-доле“, како би конкурсна документација била у
складу са Законом о јавним набавкама?

Одговор је:
Просечан број година живота лекара специјалиста у Дому здравља у Пландишту, у овом
тренутку, јесте око 45 и, са тим у вези, код предметне набавке морају се имати у виду и
хроничне тегобе/болести са којима се они суочавају/које оптерећују њихову анамнезу, а
пре свих, оне које се тичу чула вида - сенилне пресбиопије као и тегобе које се тичу фине
моторичке манипулације. Са тим у вези, понуђач жели да, својим технолошким решењем,
предупреди било какав акцидент који претпоставља хуману грешку. На крају, тастатура на
извлачење представља својеврстан атавизам када је технологија у питању и модерна
технолошка стремљења су таква да је препуштају далекој прошлости. Такође, приликом
извлачења тастатуре, сонограф је принуђен да скрене поглед са монитора и то, за све време
које изискује куцање текста, а које може бити од критичног значаја приликом извођења
неких интервенција, односно, превиђања нпр. транзиторне феталне брадикардије итд..
Наручилац у поступку јавне набавке није у обавези да омогући свим потенцијалним
понуђачима да узму учешће у предметној јавној набавци, док је у обавези да прибави
добра одговарајућег квалитета. Наручилац остаје при свом захтеву.

Питање бр. 3:
У Конкурсној документацији, у техничкој спецификацији тачка 3. захтева се: „Комплетан
кориснички интерфејс ултразвучне апликације доступан поред енглеског, на српском
језику“.
Овај захтев ограничава конкуренцију јер тренутно на тржишту само апарати произвођача
Миндраy имају кориснички интерфејс и на српском језику. Обзиром да су се лекари који
ће радити на апарату прошли обуку на апаратима који засигурно нису имали кориснички
интерфејс на српском језику, њима овакак захтев не доноси квалитативно никакав
бољитак, посебно узевши у обзир да се пола термина и не може квалитетно и адекватно
превести са енглеског језика на српски.



Да ли се прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Комплетан кориснички интерфејс
ултразвучне апликације доступан на енглеском или на српском језику“, како би конкурсна
документација била у складу са Законом о јавним набавкама?

Одговор је:
Општина Пландиште представља пограничну општину у којој респектабилан проценат
становништва представља националну мањину, односно становништво румунске
националности; са тим у вези, одређен, нимало занемарљив, постотак запослених у
локалном Дому здравља представља део поменуте националне мањине која разуме и
говори српским, као другим, језиком. Важно је нагласити да се особље Дома здравља,
углавном, не користи језицима из англосаксонске групе, односно, да је предметна набавка
морала, по својим карактеристикама, бити прилагођена и оваквим индивидуалним
топографским спецификалијама са идејом да здравствена нега/заштита мора бити доступна
свима. Такође напомињемо, да на подручју Републике Србије постоје минимално два
понуђача која могу да испуне ову техничку карактеристику, те је потпуно неистинита
констатација, да само један понуђач може да задовољи поменути технички захтев.
Наручилац спроводи набавку на основу својих реалних потреба, водећи се Законом о
јавним набавкама. Наручилац остаје при свом одговору.

Питање бр. 4:
У Конкурсној документацији, у техничкој спецификацији тачка 20. захтева се: „Ткивни
хармоник, Пхасе схифт хармоник који користи најсавременију технологију - навести назив
технологије“.
„Пхасе схифт“ хармоник је заштићено име за технологију произвођача Миндраy и овако
дефинисаним захтевом се директно ограничава конкуренција у поступку јавне набавке.
Навођење заштићених имена на овај начин је кршење Закона о јавним набавкама.
Да ли се прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Ткивни хармоник, који користи
најсавременију технологију - навести назив технологије“, како би конкурсна
документација била у складу са Законом о јавним набавкама?

Одговор је:
Прихвата се измена и сад гласи „Ткивни хармоник који користи најсавременију
технологију – навести назив технологије“

Питање бр. 5:

У Конкурсној документацији, у техничкој спецификацији тачка 20. захтева се: „Могућност
надоградње на УWН Цонтраст Имагаинг“.
„УWН Цонтраст Имагаинг“ је заштићено име за технологију произвођача Миндраy и
овако дефинисаним захтевом се директно ограничава конкуренција у поступку јавне
набавке. Навођење заштићених имена на овај начин је кршење Закона о јавним набавкама.
Да ли се прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Могућност надоградње на прегледе
са контрастима“, како би конкурсна документација била у складу са Законом о јавним
набавкама?



Одговор је:
Прихвата се измена и сад гласи „Могућност надоградње на Contrast Imagaing“

Контакт особа је дипл. економиста Бранка Пантић, бр. тел: 013/ 861-012; e-mail:
branka.pantic@plandiste-opstina.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бранка Пантић, дипл.економиста с.р.


