
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/3144 

Датум: 05.10.2016. 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 13-7/2016 “Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме( и резервни 

делови)”: 

Питање заинтересованог лица-1:                                                                                               

Молимо Вас да да по горе наведеном Вашем Јавном позиву извшите измену ПАРТИЈЕ 10 из разлога што у 

оквиру исте партије имате 4 (четири) различита произвођача опреме и то :                  

Редни број 1 и 4 – Ei Niš 

Редни број 2  - Inomed                                                                                                                         

Редни број 3 - PROTEC-Немачка                                                                                                        

Редни број 5  - Planmeca-Норвешка                                                                                                        

Senzal trade d.o.o. Bgd. је еклузивни дистрибутер и сервисер PROTEC - Немачка, произвођача аутоматских 

машина за развијање рентген филмова са оригиналним резервним деловима на лагеру. На Вашем рентген 

одељењу налази се наш модел Compact 2 сер.бр.4401.Машина је испоручена и монтирана 04.09.2007. и до 

сада са наше стране нисмо имали прилике и нисмо урадили нити један сервис на предметном апарату, 

управо из разлога који смо горе навели ! Од стране нашег принципала није нам дозвољено да радимо сервис 

других фирми и зато вас молимо да извршите измену Партије 10 како би омогућили и другим фирмама и 

понуђачима, да Вам доставе своје понуде, а Ви као крајњи корисник добијете квалитет више.                                                        

Такође је потребно да у оквиру Партије тражите као доказ СЕРТИФИКАТ О  обучености који се односи на 

предмет Јавне набавке као и Ауторизацију произвођача опреме.                                         

 *** За сервис и поправку машине за развијање рентген филмова није потребно решење Агенције за заштиту 

од јонизујућег зрачења !! што сте тражили у тендерској документацији.   

 

 

 

Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/3166 

Датум: 06.10.2016. године. 

Питање заинтересованог лица-2:              

Поштовани, увидом у конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке услуга, Број јавне 

набавке: 13-7/2016, Предмет набавке: “Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме( и резервни 

делови)”,обликована по партијама, који је објављен на Порталу јавних набавки 04.10.2016.године, дошли 

смо до закључка да је у понуди за партију број 11: Мамограф и негатоскоп, у „обрасцу Структуре цене са 

упуством“ вероватно ненамерном грешком побројана опрема 2 испоручиоца. 

Наиме, Предузеће ТИМ Цо. д.о.о. из Београда је дистрибутер и овлашћени сервис за опрему произвођача 

Hologic Inc. из САД (мамограф) и Planilux GmbH из Немачке (негатоскоп) за територију Републике Србије.                        

Предузеће ТИМ Цо. д.о.о. није овлашћенио за одржавање система CR 35-X Drystar Axis већ је одржавање 

овог система у надлежности неког друго дистрибутера на територији наше земље. 

Молим Вас да извршите неопходне измене у конкурсној документацији како би евентуални учесници у 

наведеној партији могли учествовати са исправним понудама обзиром да је услов за учествовање да 

понуђачи морају предати понуду за целокупну партију као и да је додатни услов за Партију број 11. обавеза 

понуђача да доставе Овлашћење пшроизвођача опреме или генералног заступника. 

 

                                                      



Број:03/3144-2 

Датум: 07.10.2016 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 13-7/2016 “Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме( и резервни 

делови)”: 

Одговор заинтересованом лицу-1: 

Није прихватљива. Комисија остаје при свом ставу.  

Број:03/3166-2 

Датум: 07.10.2016 године. 

 

Одговор заинтересованом лицу-2: 

Комисија прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће измену. 

 

                                                                                                                                          Комисија за ЈН 13-7/2016 


