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Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације ЈН Ред.бр. 1.1.15
Набавка медицинске опреме
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне
документације за набавку добара - медицинске опреме дајемо додатне
информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији.

Питање понуђача:
Za partiju br. 3

Kao zainteresovani ponuđači u predmetnoj nabavci i ekskluzivni zastupnici renomiranog
svetskog proizvođača predmetne opreme, molimo Vas da nas obavestite da li ćete prihvatate
ponudu za aparat koji je:
-

12 kanalni aparat

-

Poseduje format štampe bez ritam odvoda

-

Poseduje podešavanje osetljivosti 2.5/5/10/20 mm/mV

-

Poseduje podešavanje brzine štampe 5/10/25/50 mm/s

-

Poseduje širinu termalnog štampača 112 mm

Одовор наручиоца
-

-

Како је наручилац планом набавки и одлуком о покретању поступка у складу са својим
потребама планиро набавку шестоканалног апарата као и да се набавка финансира из
средстава града Београда где је предвиђена набавка 6-каналног апарата, нисмо у
могућности да исти преиначимо на 12-канални апарат.
Ритам одводи су веома важни за дијагностику и клиничку процену стања пацијената, те
наручилац неможе прихватити измену конкурсну документацију.
Наручилац је предвидео подешавање осетљивости у опсегу који је у складу са реалним
потребама , те наручилац неможе прихватити измену конкурсну документацију.

-

-

Наручилац је предвидео подешавање брзине штампе у опсегу који је у складу са
реалним потребама тј. могуће је прилагодити оперативну ефикасност и брзину сходно
потребама корисника и пацијента, наручилац неће мењати конкурсну документацију
Како је штампач ширини 112мм већи од минималане тражене, оваква понуда би била
прихватљива

Za partiju br. 4
Питање:
- Kolor Ekran sa mogućnošću rotiranja do 90 stepeni, imajući u vidu namenu
proizvoda.
-

Skladištenje podatakа u internoj memoriji za 40 sati, sa mogućnošću skladištenja
podataka na eksternu memoriju ( što je svakako sigurnija) a svakako ste je tražili.

Одговор:
-

Наручилац сматра да ротација екрана од 360 степени омогућава већи конфор и
ефикасност рада оператера, те неће мењати конкурсну документацију
Наручилац не сматра да је сигурније складиштити податке на екстерну меморију, јер
постоји велика могућност техничког оштећења самог преносног уређаја и губитка
података, те неће мењати конкурсну документацију.

Питање понуђача
Za partiju br. 1

1. Molimo naručioca da precizira da li je pod stavkom ’’Autoklav je samostojeći’’
podrazumevao da je sam autoklav konstrukcijski rešen jednodelno tako da ne
zahteva postavljanje da dodatna postolja ili ormane.
2. Molimo naručioca da precizira da li je pod stavkom ’’ Zaključavanje vrata
dvostruko sigurnosno’’ podrazumevao da se vrata zaključavaju:
1.rotacionom mehaničkom bravom od strane operatera
2. a nakon toga i automatski sigurnosnom elektro-mehaničkom bravom
Одовор наручиоца
1. Наручилац је предвидео да је уређај једноделан и да не захтева додатна постоља или
ормане
2. Наручилац је предвидео двоструко сигурносно закључавање врата, са ротационом
механичком бравом и елетро механичком бравом

Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке
Мијат Абазовић
_______________________

