
 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015) Наручилац доставља  

 

 

 

 

 

 

О Д Г О В О Р 

на постављено питање понуђача  

 
 

 

1. Понуђач je дана 3.1.2018.електронским путем  затражио   појашњења у вези са ЈНМВ 

8/2017 набавка ултразвучних колор доплер апарата, и то: 

 

 

Питање је у оригиналу прекопирано на наредним страницама: 

 

 



 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                     

 



Одговор: 

 

Партија 1 

Технички захтев 1.2. 

Одговор: Не прихвата се. 

Образложење: Већина савремених ултразвучних апарата водећих светских 

произвођача поседује мониторе у високој резолуцији (тзв. фулл ХД) величине 

дијагонале екрана 21” или чак веће. Већи екран омогућава бољу прегледност током 

рада и лакши приступ додатним опцијама и мерењима који су везани за одређени тип 

прегледа, а који се приказују на екрану упоредо са дијагностичком сликом. Такође, 

интегрисана ручка на самом монитору се показала као врло практична, јер омогућава 

врло лако и комфорно позиционирање монитора у жељени положај за сваког лекара 

који ради на апарату. Неколико светских произвођача поседује мониторе величине 

дијагонале најмање 21” са интегрисаном ручком на монитору ултразвучног апарата, те 

наручилац није желео да ограничи конкуренцију међу понуђачима овим захетвом.   

   

 

Технички захтев 1.2. 

Одговор: Не прихвата се. 

Образложење: Ултразвучне апарате водећих светских произвођача који су израђени у 

технологији последње генерације, карактерише мала тежина и велика покретљивост. С 

обзиром да се ултразвучни апарати који се користе у нашој установи често премештају 

из једне у другу просторијиу за прегледе, тежина апарата је врло важна карактеристика 

за наручиоца. Наиме тежи апарати приликом честог померања су подложни хабању 

унутрашњих компоненти. Напомињемо да већина водећих произвођача поседује 

ултразвучне апарате тежине 75 кг или мање, те наручилац није желео да ограничи 

конкуренцију овим захетвом.   

 

Технички захтев 2.10. 

Одговор: Не прихвата се. 

Образложење: Наручилац је овај захтев за кардиолошким софтвером дефинисао као 

могућност надоградње, јер у будућности постоји могућност за набавку кардиолошког 

пакета (спецификацијом је јасно дефинисано да апарат поред захтеваних сонди мора 

подржавати и рад са кардиолошким, односно секторским сондама како је захтевано под 

тачком 4. Сонде). Поменути софтвер за аутоматска мерења је од изузетне клиничке 

важности за Наручиоца јер би у многоме олакшао и убрзао рад лекара, а евентуалне 

грешке током прегледа би се свеле на мíним 

 

 

 

 

Партија 2 

 

Технички захтев 1.1. 

Одговор: Не прихвата се. 

Образложење: Наручилац је поменути захтев дефинисао сходно својим објективним 

клиничким потребама. Ултразвучни апарат са монитором који је осетљив на додир 

значајно олакшава рад особљу које ради на апарату. Наручилац се у ово лично уверио 

на сајмовима медицинске опреме где су били изложени апарати који поседују 

захтевану карактеристику. Рад на оваквом апарату је врло интуитиван и лак, а све 



опције за оптимизацију слике, мерења, одабир сонде су на дохват руке лекару који ради 

на апарату. Напомињемо да неколико водећих произвођача поседује портабилне 

ултразвучне апарате са монитором који је осетљив на додир, те наручилац није желео 

да ограничи конкуренцију овим захетвом.   

 

Технички захтев 1.9. 

Одговор: Прихвата се. 

Конкурсна документација ће бити објављена. 

 

Технички захтев 3.2. 

Одговор: Не прихвата се. 

Образложење: Наручилац је дефинисао да ултразвучни апарат мора имати најмање 8 

УСБ прикључака и то најмање 4 на апарату и 4 на колицима. Наиме, портабилни 

ултразвучни апарат се неће користити само на колицима, већ ће се по потреби скидати 

са колица и носити директно код пацијента где ће се обавити преглед. У таквим 

ситуацијама је важно да се додатни УСБ прикључци налазе на самом апарату. Због 

реалне потребе за прикључивањем великог броја екстерних уређаја, као што су 

принтери, УСБ меморије, екстерни хард дискови, сервисни УСБ-ови, итд., наручилац је 

дефинисао минимални потребни број УСБ прикључака. Напомињемо да неколико 

водећих произвођача поседује портабилне ултразвучне апарате са оволиким бројем 

УСБ прикљућака или чак већим, те наручилац није желео да ограничи конкуренцију 

овим захетвом.   

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


