
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/1213 

Датум: 04.05.2018. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 02-1.1.17/2018  Гинеколошки столови (2ком) и 

Гинеколошки сто за пацијенте са посебним потребама  (1ком)“: 

 

Питање заинтересованог лица: 

 

Molim odgovore i pojašnjenja na pitanja vezano za JN br. 02-1.1.17/2018, 
PARTIJA 2 - GINEKOLOŠKI STOLOVI, vezano za minimalno zahtevane tehničke 

karakteristike: 
  

5. " Naslon leđa podesiv pomodu elektromotora do +75° 
      Pitanje: Da li je za Naručioca prihvatljivo - naslon leđa podesiv pomodu elektromotora do 
+ 80° ? 

7. "Naslon za stopala mogude spustiti do poda" 

     Pitanje - pojašnjenje: Time što tražite da se naslon za stopala može spustiti do poda, 
favorizujete jednog dobavljača. 
                                        Molim i pojašnjenje svrsishodnosti ove tražene karakteristike? 

11. " Bezbedno maksimalno radno opteredenje (SWL) minimum 200 kg" 

       Pitanje: Da li je za Naručioca prihvatljivo da SWL bude minimum 150 kg ? 

  

13. " Širina ležede ploče 580 mm (+/- 20 mm)" 

        Pitanje: Da li je za Naručioca prihvatljivo da širina ležede ploče bude do 620 mm? 

       Pojašnjenje: Ako pogledamo teh. karakteristike tačka 11 i 13 - kako objašnjavate da tražite 
min. SWL 200 kg, a širinu ležede ploče samo 580 mm (+/- 20mm) - kako osoba od 200 kg da 
stane  na tako  uzak gin. sto.? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/ 1213 -2 

Датум: 05.04.2018. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 02-1.1.17/2018  Гинеколошки столови (2ком) и 

Гинеколошки сто за пацијенте са посебним потребама  (1ком)“: 

Одговор заинтересованом лицу: 

Одговор на питање број 1: 

Саставни део конкурсне документације је техничка спецификација за партију 2: Гинеколошки 

столови (2ком),  која представља минималне техничке захтеве наручиоца.  

Наручилац ће прихватити сва техничка решења која превазилазе тражени захтев. Одговор на 

питање број 1., заинтересованог понуђача гласи:  

Прихватљиво је понудити гинеколошки сто са наслоном леђа подесивим помоћу електромотора 

угла до +80° пошто превазилази минимално захтеване техничке карактеристике у конкурсној 

документацији. 

 

 Наручилац из наведених разлога неће мењати техничку спецификацију и остаје при техничком 

захтеву. 

 

Одговор на питање број 2: 

Наручилац  је  сачинио  техничку спецификацију руководећи се објективним потребама имајући у 

виду и  потребе старијих упацијенткиња и пацијенткиња са смањеном покретљивошћу. 

Гинеколошки столови који имају опцију да се наслони за стопала могу спустити до земље, 

омогућавају да се пацијенткиња из седећег положаја позиционира у позицију за гинеколошки 

преглед , без  додатне манипулације, што је комфорније и пацијенткиње  које немају смањену 

покретљивост, а велика предност за старије и пацијенткиње  које  имају  ограничену 

покретљивост. 

Најмање 3 произвођача на тржишту Србије имају регисторване гинеколошке столове са овом 

опцијом. 

Наручилац   из наведених разлога неће мењати  техничку спецификацију и остаје при техничком 

захтеву. 

 

 

Одговор на питање број 3: 

Захтевана карактеристика да гинеколошки столови имају безбедно максимално радно оптерећење 

минимално 200 кг, подразумева да на њему  могу  бити  прегледане  пацијенткиње  са већом 

телесном тежином и до 200кг,  што подразумева да су електромотори  квалитетни и издржљиви, 

као и сама конструкција  гинеколошког  стола. Наручилац се руководио  намером  да изврши 

набавку опреме која има дугу употребну вредност због великог броја пацијената који се лече у 

нашој установи.  



 

Према  нашим  сазнањима  више произвођача у Србији задовољава тражени захтев. 

 

Наручилац  из  наведених  разлога неће мењати техничку спецификацију и остаје при техничком 

захтеву. 

 

 

Одговор на питање број 4: 

Минимална карактеристика да ширина гинеколошких столова буде од 580 mm +/- 20 mm је 

захтевана из објективне потребе наручиоца да столови буду ергономични и у димензијама 

оптималним  у  односу на расположиви простор, тј. површину ординације. Поред гинеколошког 

стола у ординације је потребно распоредити и другу опрему тако да манипулација доктора и 

техничара не буде отежана. Више произвођача може да понуди столове у прописаној димензији и 

колико нам је познато, не ради се о захтеву који на било који начин ограничава конкуренцију у 

предметном поступку. 

 

Наручилац  из  наведених  разлога неће мењати техничку спецификацију и остаје при техничком 

захтеву. 

 

 

 

 

                                                                                        Комисија за ЈН 02-1.1.17/2018   

 


