
 

 
 
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање, измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку 
„Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 45/2014 
 
 1. Потенцијални понуђач је за партију број 9 - Ултразвучни апарат колор доплер са 
четири сонде, поставио питања која се налазе у прилогу овог дописа и означено је као 
ПРИЛОГ БРОЈ 1. 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  
 
Одговор наручиоца на питање број 1: Измена је прихватљива.   

     Мења се реченица под бројем 5. из обрасца „Спецификација“ за партију број 9: 
„Фабрички интегрисан контролни екран осетљив на додир (touch screen) LED или LCD на 
контролном панелу који убрзава рад, дијагонале минимум 10 inch (без оквира)“ и сада 
гласи: „Фабрички интегрисан контролни екран осетљив на додир (touch screen) LED или 
LCD на контролном панелу који убрзава рад, дијагонале минимум 8,9 inch (без оквира)“ 
 

Одговор наручиоца на питање број 2: Измена је прихватљива иако је због 
функционалности једноставније да свака сонда може да се прикључи у сваки конектор. 

Мења се реченица под бројем 7. из обрасца „Спецификација“ за партију број 9: 
„Апарат поседује фабрички уграђена 4 конектора за сонде (тип сонди као што се набавља, не 
pencil или друге специјалне сонде) тако да било која сонда може да се прикључи у сваки 
коректор“ и сада гласи: „Апарат поседује фабрички уграђена 4 конектора за сонде (тип 
сонди као што се набавља, не pencil или друге специјалне сонде) с тим да четири сонде које 
се сада набављају морају да буду једновремено активне“. 
 

Одговор наручиоца на питање број 3: Измена није прихватљива. 
 Минимална вредност за максимални број фрејмова по секунди одређује класу апарата. 
Више произвођача са више својих модела може да задовољи ову карактеристику те 
наручилац остаје при свом ставу. 
 

Напомена: Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима који достављају 
понуду за партију број 9, да приликом подношења понуда користе образац „Спецификација“ 
за ову партију из конкурсне документације, која је првобитно објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца, а горе наведена измена допуна је подразумевана и 
саставни је део првобитно објављене конкурсне документације. 
  

     Комисија за јавну набавку  
„Куповина медицинске опреме“,   
              редни број 45/2014 
 

 
 
 
 



 

 
 

ПРИЛОГ БРОЈ 1 
 

1. U SPECIFIKACIJI za PARTIJU 9. - ULTRAZVUČNI APARAT KOLOR DOPLER SA 
ČETIRI SONDE pod MINIMALNIM TEHNIČKIM ZAHTEVIMA - OPŠTI ZAHTEVI pod 
rednim brojem 5. Naručilac zahteva „Fabrički integrisan kontrolni ekran osetljiv na dodir (touch 
screen) LED ili LCD na kontrolnom panelu koji ubrzava rad, dijagonale minimum 10inch(bez 
okvira)“. Naše pitanje je: da li je za naručioca prihvatljiva izmena zahteva u „Fabrički integrisan 
kontrolni ekran osetljiv na dodir (touch screen) LED ili LCD na kontrolnom panelu koji ubrzava 
rad, dijagonale minimum 8.9 inch (bez okvira)“ ? Na taj način bi ste povećali mogućnost 
učestvovanja većeg broja ponuđača a pritom ne bi ste izgubili na kvalitetu aparata niti dijagnostike 
jer razlika u veličini dijagonale „touch screen-a“ od 1.1“ (inch) ne predstavlja nikakav kvalitet niti 
menja samu funkcionalnost touch screen-a već samo vizuelni efekat koji nije predmet javne 
nabavke. 

2. U SPECIFIKACIJI za PARTIJU 9. - ULTRAZVUČNI APARAT KOLOR DOPLER 
SA ČETIRI SONDE pod MINIMALNIM TEHNIČKIM ZAHTEVIMA - OPŠTI 
ZAHTEVI pod rednim brojem 7. Naručilac zahteva „Aparat poseduje fabrički ugrađena 4 
konektora za sonde (tip sonde kao što se nabavlja,ne „pencil“ ili druge specijalne sonde ) 
tako da bilo koja sonda može da se priključi u svaki konektor“. Da li je za Naručioca 
prihvatljiva izmena zahteva u „Aparat poseduje fabrički ugrađena 4 konektora za sonde 
(tip sonde kao što se nabavlja,ne „pencil“ ili druge specijalne sonde )“? Na taj način 
Naručilac neće izgubiti na kvalitetu samog aparata jer mogućnost povezivanja svih sondi na 
svaki konektor ne predstavlja određeni kvalitet koji će doprineti radu krajnjeg korisnika 
kojem je sasvim svejedno da li svaka sonda može da se priključi na svaki konektor jer je 
suština ovog zahteva da imaju 4 aktivna konektora za sonde,tip sonde kao što se 
nabavlja,ne „pencil ili druge specijalne sonde i da krajnji korisnik može elektronskim 
putem u svakom trenutku uraditi promenu sonde (što ne zavisi od toga da li svaka sonda 
može da se poveže na svaki konektor). 

3. U SPECIFIKACIJI za PARTIJU 9. - ULTRAZVUČNI APARAT KOLOR DOPLER 
SA ČETIRI SONDE pod MINIMALNIM TEHNIČKIM ZAHTEVIMA -TEHNIČKE 
KARAKTERISTIKE pod rednim brojem 2. Naručilac zahteva “Minimalna vrednost za 
maksimalni broj frame-ova od 1800 frames per second”. Naše pitanje je : da li je za 
naručioca prihvatljiva izmena navedenog zahteva u “Minimalna vrednost za maksimalni 
broj frame-ova 1200 frames per second”? Imajući u vidu da zahtevana karakteristika 
isključuje veliki broj ponuđača dok sa druge strane ne doprinosi značajno u poboljšavanju  
samog kvaliteta dijagnostikovanja jer će se aparat primenjivati u oblasti ginekologije i 
akušerstva za šta nije uobičajeno da se zahteva visoka vrednost frame rate-a kao što je slučaj 
kod primene u kardilogiji (veliki broj renomiranih ustanova u svojim tenderskim zahtevima 
za aparate koji će se primenjivati u ginekologiji i akušerstvu zahteva minimum 500 frejmova 
po sekundi) osim toga krajnji korisnik nije u mogućnosti da detektuje veliki broj frejmova u 
realnom vremenu tako da je vrlo upitno da li će ovakav zahtev imati svrhu (procena je da 
ljudsko oko detektuje do 30 frejmova /sekundu). 

 


