Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/1751
Датум: 01.06.2018. године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015”) Комисија за јн 09-1.1.18/2018„Мамограф дигитални са радном станицом“
Захтев за додатно појашњење заинтересованог лица:

Поштовани,
У конкурсној документацији за јавну набавку набавка медицинске опреме - „Мамограф
дигитални са радном станицом“ у отвореном поступку са бројем 09-1.1.18/2018П, на
страни 43. конкурсне документације, у одељку III Техничка Документација, постоје разни
захтеви о којима имамо недоумице, па би били захвални на одговору:
1. Из наведених спецификација је јасно да Наручиоц тражи дигитални детектор
директне технологије. Наиме, директна конверзија Х зрака у електрични сигнал смањује
шум који настаје услед сцинтилационог слоја. Молимо да нам потврдите, како би
припремили прихватљиву понуду.
2. Што се захтева 2.1 тиче, сигурни смо да је податак тражен према IEC 60336 стандарду
за медицинске рендген цеви. Молим Вас да нам то потврдите.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1751-2
Датум: 01.06.2018. године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015”) Комисија за јн 09-1.1.18/2018„Мамограф дигитални са радном станицом“
Појашњење заинтересованом лицу:

1. Зaхтeвaнe тeхничкe кaрaктeристикe зa флaт пaнeл дeтeктoр Нaручилaц je jaснo и прeцизнo
спeцифицирao кaкo би пoнуђaчи мoгли дa припрeмe прихвaтљиву пoнуду. Нaручилaц ниje
зaхтeвao oдрeђeну тeхнoлoгиjу дeтeктoрa рaди oмoгућeњa вeћe кoнкурeнциje, тe je свaкa
тeхнoлoгиja рaзличитих прoизвoђaчa кoja испуњaвa зaхтeвaнe тeхничкe кaрaктeристикe
прихвaтљивa зa Нaручиoцa.
2. Teхнички зaхтeв пoд рб. 2.1. Цев са 2 фокуса: мали највише 0.1mm, велики најмање 0.3mm
Нaручилaц je дeфинисao кao jaсaн и прeцизaн кaкo би пoнуђaчи мoгли дa припрeмe прихвaтљивe
пoнудe. Oбзирoм дa су у питaњу мeрљивe физичкe вeличинe и дa je oвaкaв зaхтeв уoбичajeн кoд
свих jaвних нaбaвки гдe сe су склoпу нaбaвкe нaбaвљa и рeндгeнскa цeв, Нaручилaц ниje нaвoдиo
нити зaхтeвao дoдaтнe стaндaрдe, тe сaмим тим ниje зaхтeвaнo дa нaвeдeнe вeличинe мoрajу бити у
склaду сa oдрeђeним стaндaрдимa кoje примeњуjу рaзличити прoизвoђaчи.

Комисија за ЈН 09-1.1.18/2018

