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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 20.08.2015. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
 
У тачки 3. на страни 17 наводи се: Брзина скенирања минимум 68 ЦР касета са одговарајућим ригидним фолијама 
димензије 35x43цм по сату. 
Питање 1: Како је у пракси због протока пацијената и трајање прегледа немогуће постићи ни приближну брзину 
рада ЦР система. Такође, оваква каректеристика недвосмислено указује на само једног произвођача ЦР система, 
Царестреам, што је у супротности са чланом 10 Закона о јавним набавкама о обезбеђивању конкуренције. 
Постављамо питање да ли је могуће да се брзина скенирања фолија димензије 35x43цм смањи на 60 ЦР касета по 
сату, како би се омогућило већем броју понуђача да учествују.  
 
У тачки 4. на страни 17 навели сте: Могућност скенирања и очитавања одговарајућих мамографских ЦР касета са 
одговарајућим ригидним фолијама при резолуцији скенирања од минимум 20 пиксела/мм. 
Питање 2: Како је Општа Болница Суботица у склопу Јапанске донације из 2011 године добила мамографски ЦР 
уређај произвођача Агфа Хеалтхцаре са пратећом опремом, који поседује све неопходне европске сертификате за 
скрининг мамографије и мамографске дијагностике и који се за то и користи, сматрамо да је овакав захтев 
непотребан и сувишан, а и захтева од понуђача да нуде скупе ЦР уређаје. Такође, наручилац у захтеву за бројем 
касета са којима ће радити уопште не наводи мамографске касете. Због свега наведеног постављамо питање да ли 
је могуће да се ова тачка избаци из техничке спецификације? 
 
У партији 1 тачки 1.5. на страни 5 од 87 наводи се: Брзина скенирања минимум 60 мамографских ЦР касета на сат 
формата 18x24, односно мимимум 45 мамографских ЦР касета на сат 24x30.  
Питање 3.: У складу са изложеним у Питању 2: да у болници већ постоји мамографски ЦР уређај који је део опреме 
која је добијена у Програму скрининга и да се непотребно тражи читање мамографских касета, као и да наручилац у 
захтеву за бројем касета са којима ће радити уопште не наводи мамографске касете, питамо да ли је могуће да се и 
ова тачка техничке спецификације избаци? 

 
У тачки 15. на страни 17 наводи се: Рачунар минималних техничких карактеристика Дуал Цоре 2.8ГХз, 4ГБ РАМ, 
2xХДД 250ГБ, са медицинским монитором минимум 21", минимум 3МП, минимум контраста 1:1200, осветљај 
минимум 1:1000цд/м2. 
 
Питање 4.: Како се из ове тачке техничке спецификације види да се тражи дијагностичка радна станица сматрамо да 
она као засебно медицинско средство мора бити издвојена у посебну партију, пошто је као таква регистрована у 
Агенцији за лекове и медицинска средства од стране више субјеката. Тиме би се повећала конкуренција и могла 
понудити квалитетнија опрема. Питамо да ли је могуће тражену тачку издвојити у посебну партију? 
У тачки 28. на страни 17 наводи се: алати за мерење цервикалних и лумбалних регија од интереса. 
 
Питање 13.: Како се у претходној тачки 27. наводи "алати за мерење регија од интереса" а цервикалне и лумбалне 
регије су подједнако значајне као и друге регије на дигиталној слици, сматрамо да је овакав захетев сувишан. 
Такође оваква формулација захтева указује на одређеног понуђача, Царестреам, што сматрамо да представља 
фаворизацију одређеног понуђача, а то се крши са чланом 10 Закона о јавним набавка. Да ли је могуће овај захтев 
избацити из техничке спецификације? 

 
1. Одговори : 
 
Одговор 1: Наручилац је својом конкурсном документацијом дефинисао своје минималне техничке карактеристике 
међу којима је дефинисао и брзину ЦР система. Брзина читавања ЦР система је веома битна за Наручиоца и он ју је 
дефинисао у складу са својим потребама, поготову имајући у виду да квалитетнија решења ЦР система свих 
светских произвођача достижу и брзине и преко 85 касета на сат формата 35x43. Како тражену брзину очитавања ЦР 
касета формата 35x43цм својим технолошким решењима испуњавају сви водећи произвођачи, Наручилац остаје 
при своме захтеву. 
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Одговор 2: Наручилац је определио довољан износ средстава којим не жели ограничити  своје потребе, нити се 
ослонити на једно решење које може у потпуности задовољити његове потребе. Наручилац је својим захтевом, а 
услед реалне потребе да испуни своје захтеве и за мамографском дијагностиком, дефинисао и могућности 
високорезолутивног скенирања за потребе мамографске дијагностике. Напомињемо да Наручилац не спроводи 
само програм мамо-скрининга у установи за који поседује поменути апарат, већ и процедуре које подразумевају 
адекватан трентман оболелих пацијенткиња.  Имајући у виду да сва „премиум“ решења свих светских произвођача 
система за компијутеризовану радиографију укључују и могућности мамографске дијагностике при резолуцији 
скенирања од минимум 20 пиксела/мм, Наручилац остаје при своме захтеву. 
 
Одговор 3: Сагласно својим потребама, као и изложеном одговору у претходном питању, наручилац остаје при свм 
захтеву. Сходно сугестијама потенцијалног понуђача, Наручилац ће изменити и допунити своју конкурсну 
документацију наводећи као додатни услов под тачком 16. техничке спецификације и: 
-Мамографска ЦР касета са ригидном фолијом димензије 18x24 – 1 комад 
-Мамографска ЦР касета са ригидном фолијом димензије 24x30 – 1 комад 
 
Одговор 4: Наручилац је тачком 15. Техничке спецификације захтевао достављање неопходног хардвера које може 
користити у сврхе испуњења својих потреба,  а сагласно дефинисаним софтверским могућностима система за 
компијутеризовану радиографију. Наручилац ниједним делом своје конкурсне документације није напоменуо да 
тражи засебну дијагностичку радну станицу, а није ни свој технички опис захтеваног хардверског склопа дефинисао 
као засебно медицинско средство - дијагностичку радну станицу. Наручилац остаје при свом захтеву. 
 
Одговор 5: Наручилац је својом техничком документацијом дефинисао своју потребу за мерењем регија од 
интереса. Имајући у виду да поменуту карактеристику софтверског решења ЦР система испуњавају сви водећи 
произвођачи система за компијутеризовану радиографију, а да је примедба потенцијалног понуђача за мерењем 
цервикалних и лумбалних регија од интереса оправдана, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације 
и обрисати заххтев под тачком 28. – Алати за мерења црвикалних и лумбалних регија од интереса. 

 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације 
 

Комисија за јавну набавку 
 „Систем за компјутеризовану радиографију“ бр.63/15-Д/ОП  

 
 


