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Дом здравља Крагујевац  
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.8/2015- НАБАВКА  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА 

ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН МВ-8/2015 НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ 
ОДГОВОР: 

 
 У поступку Јавне набавке мале вредности бр. 8/2015 Услуге поправке и одржавање 
медицинске опреме и медицинских инструмената за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-
8/2015 заинтересовано лице je затражило појашњење и поставило следеће питање: 
 
Питање 1. 
Молимо Вас да раздвојите Партију бр.2 на две партије, и то на једну  која обухвата сервис и 
одржавање само мамографског апарата Hologic Lorad MIV, и другу партију која обухвата осталу 
опрему дефинисану под Партијом 2 тендерске документације по јавној набавци бр.МВ-8/2015. 
 
 Питање 2. 
Молимо Вас да извршите додавање захтева да понуђач МОРА имати овлашћење од стране 
произвођача за сервисирање мамографа Hologic Lorad MIV. Само на овај начин ће Наручиоц 
обезбедити адекватан серис и одржавање дате опреме. 
 
Питње 3. 
Молимо Вас да унесете у тендерску документацију и понуду за извршење редовног сервиса 
Мамографа Hologic Lorad MIV, произвођача Hologic USA, са контролом квалитета за наведени 
мамограф, са дефинисаним временским периодом извршења интервенције од 6 месеци. 
 
Дом здравља Крагујевац као наручилац даје следећи одговр: 
 
Наручилац није умогућности да изврши поделу Партије 2 у две партије,  из разлога што је 
искуство из претходних година показало да за поједине партије нису утрошена опредељена 
средства, а за поједине партије опредељена финансијска средства су била недовољна и то је 
довело до проблема у поправци одређених апарата. 
 
 Дом здравља Крагујевац као наручилац даје следећи одговр: 
 
Наручилац је захтевао Конкурсном документацијом на страни 5/38 тачком 6 да понуђач поред 
општих услова из чл.75. Закона о ЈН поседује и додатне услове-лиценцу за рад са изворима 
јонизујућег зрачења тј. инсталација и сервисирање медицинске опреме која обухвата уређаје 
који производе јонизујуће зрачење. 
 



 
 
Произвољно су наводи заинтересованог лица да у последње две године мамограф није одржаван 

од стране овлашћеног сервиса, а за шта је корисник у обавези да извршава.  

Дом здравља Крагујевац као наручилац даје одговор да је извршио редован сервис мамографа у 
2015.годинуи и то је урадило правно лице које се налази у списку правних лица са лиценцом за 
обављањем радиационе делатности-сервисирање добијене од стране Агенције за заштиту од 
јонизирајућих зрачења. 

 

         Комисија за јавне набавке, 

 

 


