Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/4013
Датум: 07.12.2017. 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 19-1.1.18/2017„Куповина два подна дигитална
рендген апарата“:
Питање заинтересованог лица 1:
Након детаљне анализе конкурсне документације бр. 19-1.1.18/2017 - Куповина два подна
дигитална рендген апарата , постављамо Вам следећа питања:
1) Вашом конкурсном документацијом дефинисали сте техничку карактеристику у оквиру
пацијент стола:
-Аутоматска контрола експозиције (АЕЦ) са минимум 4 осетљива поља
Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди
-Аутоматска контрола експозиције (АЕЦ) са минимум 3 осетљива поља ,
с обзиром да то неће утицати на функционалност апарата, а обезбедиће већу
конкуренцију у предметном поступку јер је код већине светских произвођача стандард да
се производи АЕЦ са 3 ћелије.
Како сте за вертикални носач (баки) захтевали да поседује АЕЦ са минимално 3 поља,
молимо Вас да наш предлог усвојите и да на исти начин измените
захтев по питању пацијент стола, јер нема логичке повезаности у тражењу већег броја
АЕЦ поља за пацијент сто него за вертикални носач.
2) Вашом конкурсном документацијом дефинисали сте следеће за подни носач РТГ цеви:
-Ротација стуба с цеви око вертикалне осе (за
носилима,/кревету/инвалидским колицима): +/-180 степени

снимање

пацијената

на

За подни носач РТГ цеви није предвиђена ротација од +/-180 степени, те га водећи светски
произвођачи праве са наменом вршења експозиције на пацијент столу
и на вертикалном стативу. Имајући у виду сврху подног носача РТГ цеви, молимо вас да
захтев у вашој конкурсној докуметацији измените у:
-Ротација стуба с цеви око вертикалне осе (за
носилима,/кревету/инвалидским колицима): +/-90 степени

снимање

пацијената

на

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/4013-2
Датум: 11.12.2017. 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 19-1.1.18/2017 „Куповина два подна дигитална
рендген апарата“:

Одговор заинтересованом лицу:
1) Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац врши измену конкурсне
документације на страни 5. тако да сада гласи:
-Аутматска контрола експозиције (АЕЦ) са минимум 3 осетљива поља
2) Наручилац остаје при своме захтеву. Наручилац је дана 01.12.2017. године на Порталу
управе за јавне набавке и на својој интернет страни објавио Одговор број 03/3877-2, на
постављена питања потенцијалног понуђача исте садржине, те молимо потенцијалне
понуђаче да редовно прате објаве везане за ову јавну набавку. У циљу транспарентноси
поступка, понављамо већ објављени одговор:
Обзиром да је корисник опреме радиолошка служба Дома здравља Земун као и Здравствена
станица Сурчин, а чије се делатности односе на рад и са специфичним повредма и стањима
пацијената, ротација стуба око вертикалне осе омогућава лакше „позиционирање’’
непокретних пацијената као и могућност снимања у „слободној техници“, односно
позиционирања ртг цеви и преносивог жичног или бежичног флет панел детектора ван
букија у пацијент столу. Овом ротацијом постиже се могућност снимања пацијената на
креветима,колицима или носилима, а све практично без додатних померања пацијента,
што свакако доприноси подизању квалитета пружене услуге пацијенту и смањењу
утрошка времена у раду. Наручилац не жели да додатно померање пацијента у неким
ситуацијама, има утицај на стање пацијента у даљем току лечења или доношење закључка
медицинских радника. Набавком РТГ система са овом функционалношћу могу да се
избегну овакве компликације, како за пацијента, тако и за особље.
У складу са потребама из медицинске праксе, испитивања тржишта које смо предузели, као
и транспарентне компаративности компоненти уређаја, наручилац сматра да треба да
остане при дефинисаној ставки у конкурсној документацији. Потпуно смо уверени да је
овако исказана потреба наручиоца у складу са основним начелима јавне набавке, пре свега
обезбедјивањем конкуренције, а не угрожавајући при томе употребну вредност апарата и
квалитет медицинске услуге. Предметни параметар може да испуни више понудјача
присутних на тржишту Републике Србије.

Комисија за ЈН 19-1.1.18/2017

