Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/313/5
Датум:28.06.2017 године
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Заинтересовано лице се обратило Комисији за ЈН 4-2017 са Захтевом за додатним
информацијама или појашњењем конкурсне документације везано за јавну набавку 4-2017
– Набавка медицинске опреме обликована по партијама ( Документ заведен код
Наручиоца 26.06.2017 године под бројем 02/II/2216).
Питања:
Питање бр. 1:
Везано за партију бр. 2 - ЕКГ 12-канални
У оквиру поглавља број 2, у делу који се односи на Техничке карактеристике – Спецификација
захтеваних добара, на страни бр. 5/39 конкурсне документације, наведено је: Под бројем 1.1
захтевана карактеристика јасно прецизира да понуђени уређај треба да снима 12 канални ЕКГ и то у
следећим форматима: 2 пута 6, 3 пута 4 канала.
Даље, у карактеристици под бројем 1.3., тражите штампане канале 3,4,6,12 , 3х4 +1, 3х4+2,
3х4+3,4х3+1,6х2+1,6х2.
Захтевани облици штампе под бројем 1.3 нису прецизно дефинисани, тако да их није једноставно
протумачити, а већ сте навели карактеристике снимања под захтевом 1.1.
У пракси су најчешће коришћени формати штампе 12 канала, истовремено 2х6, 4х3 канала, и по
потреби један додатни канал ритма.
У складу са наведеним, молимо Вас да размотрите измену карактеристике 1.3., тако да сада гласи:
„Штампани канали 3, 6, 12, 4х3, 4х3+1, 6х2, 6х2+1.
Опис комбинација штампе:
3: три канала истовремено из приказане групе одвода;
6: 6 канала истовремено из приказане групе одвода;
12: 12 канала истовремено;
4х3: 4 пакета одвода, први (I, II, III), други (aVR, aVL, aVF), трећи (V1, V2, V3) и четврти (V4, V5,
V6);
4х3+1: као и за 4х3 само са додатком штампе додатне криве ритма;
6х2: 2 пакета одвода, први (I, II, III, aVR, aVL, aVF), други (V1, V2, V3, V4, V5, V6);
6x2+1: као и за 6х2 само са додатком штампе додатне криве ритма“
Молимо Вас да у складу са Чланом 63. Став 3 Закона о јавним набавкама Републике Србије
(Службени гласник број 124/12), одговорите на постављено питање.

У складу са чланом 63 став 3 даје се
Одговор:
Партија 2- EKG 12-канални – 2 ком

У складу са наводима из Вашег захтева везано за Партију бр. 2 - ЕКГ 12-канални -2
ком биће извршена измена конкурсне документације у законском року тако да гласи:
1.3 Штампани канали 3, 6, 12, 4х3, 4х3+1, 6х2, 6х2+1.

Опис комбинација штампе: 3: три канала истовремено из приказане групе одвода;
6: 6 канала истовремено из приказане групе одвода; 12: 12 канала истовремено;
4х3: 4 пакета одвода, први (I, II, III), други (aVR, aVL, aVF), трећи (V1, V2, V3) и
четврти (V4, V5, V6); 4х3+1: као и за 4х3 само са додатком штампе додатне криве
ритма; 6х2: 2 пакета одвода, први (I, II, III, aVR, aVL, aVF), други (V1, V2, V3, V4,
V5, V6); 6x2+1: као и за 6х2 само са додатком штампе додатне криве ритма
Истовремено са објавом измене конкурсне документације биће објављено и Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда за ЈН 4-2017.

Овај документ Питања и одговори представља саставни део конкурсне документације
Комисија ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за ЈН 4-2017- Набавка
медицинске опреме обликована по партијама.

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2017

