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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  
ЈН 29/18 СТОМАТОЛОШКО РАДНО МЕСТО 

 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованог 

лица, који гласи: 

 

1. Да ли одабраном понуђачу гарантујете и да ће одржавати испоручену опрему и после истека 

гаранције? Ово питамо из разлога што нам је познато да се за одржавање опреме расписују 

посебни тендери па пондерисање пост гаранцијског одржавања нема смисла.  

- Најнижа цена рада прописана Законом и да послодавац не може обрачунавати нити 

исплаћивати зареде ниже од тог износа. Наше питање је да ли ћете одбацити сваку понуду која 

понуди цену радног часа (увећану за прописане порезе и доприносе) нижу од законом 

прописане? 

-чл. 12. Закона прописује да се понуђачи не смеју дискриминисати, између осталог, по 

територијалном принципу. У вези тога вас питамо зашто је у склопу пост гаранцијског 

одржавања тражена цена изласка на терен? Познато је да је трошак изласка на терен из Ниша у 

Нови Сад знатно већи од изласка сервисера из Новог Сада. Задржавањем овог критеријума су 

сви понуђачи, ван Новог Сада, дискриминисани. 

-нејасно је зашто се не пондерише гарантни период када је јасно да у том периоду одабрани 

понуђач мора одржавати испоручену опрему? 

-Зашто не захтевате да одабрани понуђач мора доставити доказ о томе да у радном односу има 

овлаштеног сервисера за одржавање испоручене опреме и инструмената? 

 

2. Можете ли бити прецизнији по питању ставке 7.? Да ли значи да столица треба независно да 

се подиже у односу на асистентски део. 

3. Шта значи “уски наслон за леђа”? Колико цм треба бити широк и у ком делу? Који је разлог 

овог захтева јер је познато је да постоје и шири наслони са ергономским дизајном који 

омогућавају бољи приступ пацијенту и олакшавају рад терапеута. 

4. Захтевате карактеристику да столица диже тезину од 180 кг? Због разлике у мерењима на 

тржишту се наводе две врсте мерења статичко и динамичко. Уколико се ради о динамичком 

мерењу довољна је тежина од 165кг. 

5. Да ли се може понудити и столица која у максималној висини прелази 820 мм или мора имати 

тачно висину од 820 мм? Молимо вас да доставите и скицу мерења столице из које се може 

јасно видети и бити приказан начин мерења и референтне тачке на основу којих се врши 

мерење. 

6. Зашто је потребна “додатна тацна” на асистентском делу кад постоје на тржишту и столице 

које имају тацну у склопу асистентског дела ? Да ли је прихватљиво да тацна буде на 

докторском делу? 

7. Зашто је наведен пустер без светла када сви остали инструменти имају захтев за светлом? 
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8. Колико микромотора тражите? Да ли оба црева за микромотор морају имати и микромоторе?  

9. Који је разлог што се захтева ласер мод? Сви ласери осим једног на тржисту (КАВО) немају 

проблем интерференције рада рефлектора са ласером.  

10. Тражите турбине за “Мултифлекс конекцију” и куплунг “Мултифлекс”. То је куплунг фирме 

КаВо, а познато је да је навођење робног знака и произвођача није у складу са Законом. Молимо 

да то објасните и да одговорите да ли можемо понудити еквивалент производе других 

произвођача? 

11. Тражи се у спецификацији наслон за главу, можете ли бити прецизнији да ли да наслон буде 

моторизован или двоструки зглобни? 

12. Турбина под углом од 100 степени се врло ретко користи па вас молимо да одговорите да ли 

можемо понудити и турбину са углом од 90 степени која се у пракси најчешће користи? 

13. Назив ЈН је стоматолошко радно место, а у склопу истог се траже и 5 комплета инструмената 

који нису у директној вези са стоматолошким радним местом. Такођер је и физиодиспензер 

засебан апарат. Разбијањем јавне набавке на више партија бисте омогућили већем броју 

понуђача да доставе понуду и тиме испоштовали начело конкурентности. Молимо да 

одговорите због чега то нисте урадили? 

 

Верујемо да су сви, овде изнети пропусти и незаконитости, последица случајне грешке, а не 

намере лица која су припремала документацију. Молимо вас да, уважавајући изнете примедбе, 

тендерску документацију доведете у склад са законом и омогућите великом броју понуђача да 

доставе ваљане понуде и тиме себи омогућите избор најбоље опреме по најповољнијим 

условима. 

Надамо се да ћете примедбе уважити и извршити потребне исправке. 

 

 

Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следеће одговоре: 

 

1. Наручилац је у конкурсној документацији у прилогу број 3, у тачки 3.3.Обезбеђивање  

гаранције квалитета и у прилогу број 8. Модел уговора, у члану 6.  навео да је продавац  

обавезан да обезбеди резервне делове и поправку предметних добара у току постгарантног рока.  

Чланом 85. став 2. ЗЈН прописани су различити елементи критеријума економски најповољније 

понуде, међу којима је под тачком 13. наведен елеменат пост-гаранцијско одржавање, те се 

Наручилац за исти определио зато што се односи на извршење конкретног уговора о јавној 

набавци. 

- Укупна вредност пост-гаранцијског одржавања апарата се састоји од цене радног сата  

и цене  путних трошкова, што значи да понуђач наводи цену за услугу поправке апарата. Нигде 

у конкурсној документацији није наведено да је то најнижа цена рада. Наручилац неће одбити 

ниједну понуду, без обзира коју цену радног сата понуђач наведе (цена радног сата је ствар 

пословне политике понуђача), већ ће се, у складу са конкурсном документацијом, понуда 

пондерисати на основу подкритеријума 2. Пост-гаранцијско одржавање апарата. 

- Наведени елеменат се односи на цену путних трошкова које понуђач може, али и не  



  

 

Текући рачун: 840-548661-41 
Подрачун: 840-548667-23 

ПИБ: 101695296 

 

Факс: 466 - 297, 466 - 552, Call centar: 4879 – 000 

Дом здравља Нови Сад                                        www.dzns.rs 
Булевар цара Лазара 75, 21000 Нови Сад                                                     menadzment@dzns.rs                                                                         

 

мора да наплати наручиоцу. Овим елементом се не врши дискриминација понуђача већ се даје 

предност понуђачу који понуди најнижу укупну вредност пост-гаранцијског одржавања. Како 

смо већ раније у одговору навели, овај елеменат се односи на извршење конкретног уговора о 

јавној набавци, а циљ наручиоца је да у експлоатацији наведених добара има што ниже 

трошкове. 

- Како је Наручилац у конкурсној документацији у прилогу број 3, у тачки  

3.3.Обезбеђивање гаранције квалитета прописао минимални гарантни рок од 24 месеца, исти се 

не пондерише. 

-  У конкурсној документацији у прилогу број 3, у тачки 3.3.Обезбеђивање гаранције 

квалитета наручилац је захтевао овлашћеног сервисера понуђене опреме. То може бити сам 

понуђач или неки други овлашћени сервисер (који у том случају мора имати закључен уговор о 

пословно техничкој сарадњи са понуђачем), те стога није ни тражено да понуђач има у радном 

односу овлаштеног сервисера за одржавање испоручене опреме. 

2. Да. 

3. Мисли се на део у пределу рамена – треба да буде ужи, ради лакшег и ближег прилаза 

пацијенту. 

4. Захтевамо опрему која може да диже статички 180 кг и динамички 180 кг. 

5. Може се понудити и столица која прелази тражену висину. 

6. Уколико постоји тацна у склопу асистенстског дела онда је прихватљиво – прихватљиво 

је да постоје две тацне (површине) једна на асистентској и друга на лекарској страни. 

7. Пустер са светлом је скупљи и само светло на пустеру нам није неопходно. 

8. Траже се два микромотора. Обавезно уз црева се испоручују микромотори. 

9. Ласер мод се користи код инструмента који користе ласер. Коришћење ласера може 

довести до погрешних мерења ако операторово светло ради у стандардном моду. Због 

тога би ласер мод требало да буде активиран при коришћењу ласерског инструмента. 

Такође, ласер мод се може користити за прибављање слика без тамних линија. Ову 

функцију поседују и други произвођачи. 

10. Мултифлекс систем је назив за систем конекције према турбини. Постоје и други 

произвођачи који имају такав систем конекције. 

11. Није захтевано да наслон главе буде моторизован, чак шта више било би боље да буде 

механички двоструко зглобни. 

12. Захтев наручиоца је 100 степени, зато што се са траженим углом може много лакше 

приступити дубљим регијама усне дупље а са мањим отварањем уста. 

13. Предмет јавне набавке је стоматолошко радно место које је наручилац формирао у 

складу са својим потребама. Предмет јавне набавке се састоји од више апарата који су 

нам неопходни за рад стоматолошке хирургије. Углавном сви понуђачи могу да испоруче 

сву захтевану опрему. 

Наручилац је конкурсну документацију за предметну јавну набавку сачинио у свему у 

складу са Законом о јавним набавкама. 

                                                                                                                                                 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 29/18 


