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Потенцијални понуђач  је  дана 03.марта 2020. године, упутио Захтев за   додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације, јавна набавка добара - набавка 

ултразвучног колор доплер апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда, број  ЈН 

09/2020. 

Наручилац  на постављена питања, даје следеће одговоре:  

 

Питање бр. 1: На страни бр. 5 конкурсне документације, у делу 5.2. Доказивање 

испуњености обавезних услова наручилац захтева под редним бројем  „5) Решење о 

дозволи за обављање промета на велико медицинских средстава издато од стране 

Министарства здравља РС (члан 193. и 194. Закона о лековима и медицинским 

средствима „Службени гласник РС“ број 30/10 и 107/12) и важеће решење о упису у 

Регистар медицинских средстава издато од стрaне Агенције за лекове и медицинска 

средства, за добро које је предмет набавке. У достављеном решењу потребно је 

маркером обележити податке који се односе на добро које је предмет набавке. Ова 

решења по датуму издавања не смеју бити старија од шест месеци пре објављивања 

Позива за подношење понуда.“ 

Овако дефинисан захтев није у складу са већ поменутим чл.10 ЗоЈН јер онемогућава све 

потенцијалне понуђаче да учествују у поступку, само зато што им важеће Решење о 

дозволи за обављање промета на велико медицинских средстава издато од стране 

Министраства здравља није издато у складу са вашим наводима (али је и даље важеће) и 

зато што регистрација понуђеног добра потенцијалног понуђача у Агенцији за лекове и 

медицинска средства важи од прве половине 2019. или од ранијег датума (али и даље је 

важећа). Да је овакав захтев потпуно дискриминишући доказује и то да највећи број 

заступника најеминентнијих произвођача (за апарате најновије генерације) има 

регистрације у АЛИМС старије од 6 месеци. Такође, датум уписа медицинског средства у 

АЛИМС апсолутно не доказује да ли је понуђено добро ново из текуће производње, тако 

да овако дефинисан захтев нема смисла. 

Питање бр.2: На страни бр. 12,13 и 14 конкурсне документације, у делу 6.11. Подаци о 

врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза 

понуђача наручилац захтева следеће: 

„Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за: 
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1. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла,обавезујућег карактера за банку, да ће у 

случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, 

издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за испоруку 

добра. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен 

рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни 

садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта. 

 2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке, да ће у 

случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје апарата, издати банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у 

висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком 

трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно 

датум примопредаје апарата, као ни садржину која се односи на политику банке и 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.Уколико понуђач 

не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла – најкасније у року од 7 дана од дана 

закључења уговора, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први 

позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока 

за испоруку добра, у корист Наручиоца Општинска управа општине Бачка Паланка. Ако се 

за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач 

може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року- Одабрани понуђач се 

обавезује да у тренутку примопредаје апарата преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна 

и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се 

издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца 

Општинска управа општине Бачка Паланка. Рок важности банкарске гаранције мора бити 

5 дана дужи од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року у случају да одабрани понуђач не изврши обавезу 

отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у 

гарантном року. По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског 

обезбеђења ће бити враћена.“ 



 

Да би сте обезбедили  већу конкуренцију у складу са чл. 10 ЗоЈН став 1: „...Нaручилaц je 

дужaн дa у пoступку jaвнe нaбaвкe oмoгући штo je мoгућe вeћу кoнкурeнциjу...“  и са чл. 9 

ЗоЈН став 2: „...Нaручилaц je дужaн дa oбeзбeди дa сe пoступaк jaвнe нaбaвкe спрoвoди и 

дoдeлa угoвoрa врши у рoкoвимa и нa нaчин прoписaн oвим зaкoнoм, сa штo мaњe 

трoшкoвa вeзaних зa пoступaк и извршeњe jaвнe нaбaвкe...“ , предлажемо вам да 

измените захтев како би обезбедили што што мање трошкова потенцијалним понућачима 

а опет поступили у складу са ЗоЈН где се у чл.61 став 5 наводи: „...Нaручилaц мoжe у 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи дa нaвeдe врсту срeдстaвa финaнсиjскoг oбeзбeђeњa кojим 

пoнуђaчи oбeзбeђуjу испуњeњe свojих oбaвeзa у пoступку jaвнe нaбaвкe, кao и испуњeњe 

свojих угoвoрних oбaвeзa, oднoснo зa пoврaћaj aвaнснoг плaћaњa (рaзличити oблици 

ручнe зaлoгe хaртиja oд врeднoсти или других пoкрeтних ствaри, хипoтeкa, мeницa, 

jeмствo другoг прaвнoг лицa сa oдгoвaрajућим бoнитeтoм, бaнкaрскe гaрaнциje, пoлисe 

oсигурaњa и др.)...“. 

Питање бр. 3: На страни бр.34 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ 

ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

наручилац захтева под редним бр. 1: „Stacionarni ultrazvučni kolor doppler uredjaj sa 

digitalnim beamformerom. Broj efektivnih digitalnih kanala min. 900.000.“ 

Да би сте обезбедили већу конкуренцију потенцијалних понуђача у складу са чл. 10 ЗоЈН 

став 1, а притом поступили у складу са чл. 9 ЗоЈН став 1 и чл. 70 ЗоЈН став 1, предлажемо 

наручиоцу да поменути захтев допуни и преформулише на начин: 

1. Stacionarni ultrazvučni kolor doppler uredjаj sa digitalnim beamformerom sa brojem efektivnih 

digitalnih kanala min 900.000 ili min. 12 bitni  beamformer. 

Питање бр. 4: На страни бр.34 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ 

ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

наручилац захтева под редним бр.3: „Touch screen monitor ultra visoke rezolucije, za 

upravljanje urеdjajem, dijagonale min. 10", sa interaktivnim menijem koji je prilagodljiv 

korisniku.“ 

Како највећи број произвођача на својим ултразвучним апаратима нове генерације има 

напредније карактеристике поменутог „Touch screen“ монитора него што је захтевано, 

предлажемо наручиоцу да у складу са чл. 9 ЗоЈН став 1 и чл. 70 ЗоЈН став 1, измени и 

преформулише захтев тако да гласи: 

3. Touchscreen monitor rezolucije min 1920x1080 pixela ,dijagonale min 13 inča sa interaktivnim 

menijem i mogućnostima  prikaza  ultrazvučne slike i merenja na njoj. 

Питање бр. 5:  На страни бр.34 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ 

ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

наручилац захтева под редним бр. 10: „ Frame rate minimum 1000 frejmova/sekundi“ . 

Како највећи број произвођача на својим ултразвучним апаратима нове генерације има 

развијену напреднију могућност него што је захтевано, предлажемо наручиоцу да у складу 

са чл. 9 ЗоЈН став 1 и чл. 70 ЗоЈН став 1, измени и преформулише захтев тако да гласи:  



10. Frame rate minimum 1300 frejmova/sekundi. 

Питање бр. 6: На страни бр.34 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ 

ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

наручилац захтева под редним бр. 11: „Triplex prikaz u realnom vremenu: 2D + CFM + CW“. 

Да би сте обезбедили већу конкуренцију потенцијалних понуђача у складу са чл. 10 ЗоЈН 

став 1, а притом поступили у складу са чл. 9 ЗоЈН став 1 и чл. 70 ЗоЈН став 1, предлажемо 

наручиоцу да поменути захтев допуни и преформулише на начин: 

11.Triplex prikaz u realnom vremenu: 2D + CFM + PW. 

Питање бр. 7: На страни бр.34 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ 

ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

наручилац захтева под редним бр. 12: „  Maksimalna dubina skeniranja u B modu minimalno 

30 cm, zavisno od sonde“. 

Како највећи број произвођача на својим ултразвучним апаратима нове генерације има 

развијену напреднију могућност него што је захтевано, предлажемо наручиоцу да у складу 

са чл. 9 ЗоЈН став 1 и чл. 70 ЗоЈН став 1, измени и преформулише захтев тако да гласи:       

12. Maksimalna dubina skeniranja u B modu minimalno 40 cm zavisno od sonde.         

Питање бр. 8: На страни бр.34 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ 

ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

наручилац захтева под редним бр.15: „Metoda prikaza hemodinamike u sivoj skali B- mod 

tehnologijom bez korišćenja Doppler tehnika koja se bazirana refleksiji krvnih zrnaca,kao B-Flow 

ili odgovarajuća .“ 

Да би сте обезбедили већу конкуренцију потенцијалних понуђача у складу са чл. 10 ЗоЈН 

став 1, јер је овако дефинисан захтев елиминациони и може га испунити само један 

понуђач, предлажемо да измените и преформулишете исту на начин: 

15. Mogućnost prikaza sporih protoka u malim krvnim žilama  posebnom senzitivnom  tehnikom  

-  navesti naziv tehnike  ( ne priznaje se direkcioni power doppler). 

Питање бр. 9: На страни бр.35 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ 

ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

наручилац захтева под редним бр.16.:”Uredjaj podržava sledeće sonde: 16.4. TEE-

transezofagijalne“. 

Захтев дефинисан на овај начин дискриминише одређен број потенцијалних понуђача са 

једне стране, док је са друге стране потпуно неутемељен се поменута „ТЕЕ сонда“ не 

може користити у процедурама које се примењују у ЗУ примарне здравствене заштите.   

Да би сте обезбедили већу конкуренцију потенцијалних понуђача у складу са чл. 10 ЗоЈН 

став 1, а притом поступили у складу са чл. 9 ЗоЈН став 1 и чл. 70 ЗоЈН став 1, предлажемо 

да измените и преформулишете захтев на начин: 

16.Uredjaj podržava sledeće sonde: 



16.4. Mikrokonveksne  

Питање бр.10: На страни бр.35 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ 

ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

наручилац захтева под редним бр. 18.3.:“Mogućnost povezivanja sistema sa centralnom 

radnom stanicom u kojoj se obradjuju I analiziraju ultrazvučni podaci i slike, kao na EchoPack 

PC ili odgovarajući.“ 

Да ли наручилац прихвата преформулацију и измену овако дефинисане карактеристике на 

начин: 

18.2. Mogućnost da se ultrazvučni aparat direktno poveže sa PC stanicom radi prenosa 

podataka i slika i njihove dalje obrade. 

Питање бр. 11:   На страни бр.35 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ 

АПАРАТ ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ наручилац захтева под редним бр. 18.3. „  Arhiviranje podataka u 

formatima: DICOM, JPEG,MPEG, AVI.“  

Да би сте обезбедили већу конкуренцију потенцијалних понуђача у складу са чл. 10 ЗоЈН 

став 1, предлажемо да измените и преформулишете захтев на начин: 

18.3. Arhiviranje podataka u formatima : DICOM,  JPEG,  MPEG ili MP4, AVI. 

Питање бр. 12: На страни бр.35 и 36 конкурсне документације, у делу УЛТРАЗВУЧНИ 

АПАРАТ ЗА КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ – МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ наручилац захтева под редним бр. 20.Sonde: 

20.1. Sektorska kardiološka sonda: 
-frekventni opseg od min. 1,3 do 4,0 MHz (+/- 0,5MHz) 
-FOV min. 120 
-Dubina prikaza minimum 30 cm 
20.2 2D konveksna sonda: 
-frekventni opseg od min. 1,0 do 5,0 MHz (+/- 0,5MHz) 
-FOV min. 65 
-Dubina prikaza minimum 30 cm 
20.3. 2D linearna sonda: 
-frekventni opseg od min. 3,0 do 10,0 MHz (+/- 0,5MHz) 
-FOV min. 44 mm 
Да би сте обезбедили већу конкуренцију потенцијалних понуђача у складу са чл. 10 ЗоЈН 

став 1, а притом поступили у складу са чл. 9 ЗоЈН став 1 и чл. 70 ЗоЈН став 1, предлажемо 

наручиоцу да поменути захтев допуни и преформулише на начин: 

20. Sonde: 
20.1. Sektorska kardiološka sonda 
-frekventni opseg  1,3- 4,6 MHz ili šire 
-FOV min 90 stepeni 
-dubina prikaza min 32 cm 
 
20.2. 2D konveksna sonda  
-frekventni opseg 1,3-5,7 MHz ili šire 
-FOV min 70 stepeni 



-dubina prikaza min 40 cm 
 
20.3. 2D linearna sonda  
-frekventni opseg 2,0-9 Mhz ili šire 
-FOV min 43 mm 
-dubina prikaza min 28 cm 
 
Одговори на сва постављена питања дати су кроз ПРВЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, објављене на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 
 
 
 

Комисија за ЈН 

 


