Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/313/8
Датум:03.07.2017 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 30.06.2017 године под бројем 02/II/2283).
Питања:
Nakon detaljne analize konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinske opreme oblikovanu po
partijama JN 4- 2017 postavljamo Vam sledeca pitanja za partiju broj 1:
1) Vašom konkursnom dokumentacijom ste definisali sledeće parametre koji ograničavaju konkurenciju na
samo jednog proizvođača: 1.5. Obrada slike u akviziciji najmanje 20 bita i 1.6. Obrada slike izlazna
najmanje 16 bita. Pomenute karakteristike poseduje samo jedan model jednog proizvođača sistema za
kompijuterizovanu radiografiju a koji može digitalizovati analognu mamografiju. Radi obezbeđivanja
konkurencije među potencijalnim ponuđačima zahtevamo od naručioca da izmeni svoju konkursnu
dokumentaciju i definiše tačke 1.5 i 1.6. na način da više proizvođača a ne samo jedan može uzeti učešće u
predmetnoj nabavci.
Predlog izmene:
1.5. Obrada slike u akviziciji: najmanje 16 bita
1.6. Obrada slike u akviziciji: najmanje 12 bita
U slučaju da Naručilac ne prihvata naš predlog izmene molimo ga da nam obrazloži zašto i zbog kojih
razloga ne prihvata izmenu, kao i da potvrdi koji modeli i kog proizvođača sistema za kompijuterizovanu
radiografiju ispunjavaju tražene tehničke karakteristike na bazi kojih je formirao svoje zahteve? Molimo
Vas i da nam obrazložite zašto ste za medicinski štampač kojim dobijate krajnji izlazni rezultat
mamografske dijagnostike predvideli kontrasnu rezoluciju od 12 bita dok ste za CR predvideli znatno veću
rezoluciju, te nam objasnite u kakvoj su logičkoj vezi ova Vaša dva zahteva?
2.Vašom tačkom 1.16. ste zahtevali mogućnost izvoza slike na CD-ROM. Da li mogućnost izvoza slike na
CD-ROM mora postojati na akvizicionoj ili dijagnostičkoj stanici? Da li se umesto izvoza slika na
CD/DVD medije može ponuditi izvoz slika na USB ili neki drugi medij?
2.Vašom konkrursnom dokumentacijom ste zahtevali dokaz da sistem zadovoljava EUREF protokol za
skrining u mamografiji. Kako uvidom na stranicu EUREF Type TEST Results ( internet stranica :
http://www.euref.org/type-test-equipment/euref-type-test-results) postoji samo tri modela CR sistema od
dva proizvođača ( od kojih se neki više i ne proizvode) dok su ostale testirane jedinice mamografske
jedinice tj. uređaji, molimo Vas da Vaš zahtev ili izbacite ili proširite tako da glasi:

“ Dokaz da sistem zadovoljava EUREF protokol za skrining u mamografiji ili izjava proizvođača da se
ponuđeni sistem može koristiti za skrining u mamografiji po zahtevima EUREF protokola”
U slučaju da Naručilac ne prihvata naš zahtev, napominjemo da ograničava konkurenciju kako predmetno
tako i teritorijalno i to samo na jednog proizvođača. Takođe, napominjemo da u svetu postoje i druge
institucije koje izdaju dokaze za mamografski skrining, te molimo naručioca da obrazloži zašto se odlučio
samo za EUREF , dok su proizvodi koji ispunjavaju neke druge, svetski priznate standarde i protokole
ograničeni i diskriminisani?
2.Vašom konkursnom dokumentacijom ste pod tačkom 3,9 predvideli nabavku dva monitora
(monohromatska) sa određenim parametrima osvetljaja, kontrasta itd. Naša pitanja se odnose na sledeće:
Kako ste planirali dijagnostikovati mamografske digitalne RTG snimke na monohromatskim monitorima
rezolucije min. 2 MP? Napominjemo da Vašom predmetnom specifikacijom i konfiguracijom sistema za
kompijuterizovanu radiografiju niste predvideli digitalizaciju generalne radiografije, rezoluciju, niti
nabavku kaseta sa generalnu radiografiju.
Zašto definišete paramtetre monitora pod tačkom 3.9. koji ne mogu biti upotrebljeni za dijagnostiku
mamografije, molimo Vas da obrazložite Vaš zahtev i potrebu? Kako bi ispravili Vaš zahtev i doveli ga u
logičku vezu sa predmetom javne nabavke molimo Vas da izvršite izmenu na sledeći način:

Predlog izmene:
“Dva mamografska dijagnostička monitora od min. 5 MP, monohromatska, veličine min. 21” osvetljaja
min. 1000 cd/m2 i kontrasta min. 1:1000 sa integrisanim senzorom za merenje osvetljaja i softverom za
automatsku kalibraciju.”

U slučaju da ne prihvatate naš predlog molimo Vas da obrazložite zašto insistirate na dijagnostičkoj licenci
za mamografiju sa traženim funkcionalnostima i kako nameravate koristiti dijagnostičku softversku licencu
bez dijagnostičkih mamografskih monitora?
2.Vašom konkursnom dokumentacijom tražite dokaze da sistem zadovoljava EUREF protokol za skrining u
mamografiji . Kao primarna zdravstvena ustanova, a shodno zakonski predviđenim klasifikacijama,
mamografska dijagnostika u Vašoj ustanovi ima karakteristike preventivncije što je i osnovna svrha
skrininga. Ministarstvo zdravlja je svojom konkursnom dokumentacijom pri javnoj nabavci nacionalne
medicinske platforme za preventivu i dijagnostiku predvidelo svojom konkursnom dokumentacijom koju
možete pronaći i na Portalu javnih nabavki :
(http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1250932&idp=1250906&vz=2 )
listu ustanova koje će se nalaziti u mamografskom skriningu na teritoriji Republike Srbije. S tim u vezi, a
pošto Vaša ustanova nije na ovom spisku tj. listi, molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja: Kada
je i da li je Vaša ustanova dobila saglasnost Ministarstva zdravlja da se nalazi u programu skrininga
mamografije u Republici Srbiji a koje je prema strategiji MZ već opredeljeno? Ko će snositi troškove
povezivanja sa bazom za skrining mamografije koju je predvidelo Ministarstvo zdravlja? Ukoliko se ne
nalazite u programu skrininga koje je predvidelo Ministarstvo zdravlja na koji način i kako ste predvideli
finansirati troškove mamografske dijagnostike?
2.Vašom konkursnom dokumentacijom predvideli ste dostavljanje obaveznih dokaza u vidu važećih licenci
za promet i servisiranje uređaja sa jonizujućim zračenjem. Možete li nam pojasniti koja od tražene opreme
definisanom Vašom javnom nabavkom poseduje izvor jonizujućeg zračenja? Ukoliko takva oprema ne
postoji molimo Vas da izvršite izmenu Vaše konkursne dokumentacije izbacivanjem ovog
diskriminatorskog zahteva.

У складу са чланом 63 став 3 дају се
Одговори:
Одговор на питање 1
У складу са наводима из Вашег захтева , а везано за Партију 1 за тачке 1.5 и 1.6 у оквиру
ЦР за мамограф биће извршена измена конкурсне документације у законском року тако да

гласи:
1.5. Обрада слике у аквизицији: најмање 16 бита.
1.6. Обрада слике излазна: најмање 12 бита.

Одговор на питање 2
Могућност извоза слике мора постојати на дијагностичкој станици и то извоз слике на
CD/DVD уређају.
Одговор на питање 3
У складу са наводима из Вашег захтева , а везано за Партију 1 за тачку 1.19 у оквиру ЦР
за мамограф биће извршена измена конкурсне документације у законском року тако да
гласи:
1.19. Доказ да систем задовољава EUREF протокол за скриниг у мамографији или Изјава
произвођача да се понуђени систем може користити за скрининг у мамографији по захтевима
EUREF протокола.
Одговор на питање 4
У складу са наводима из Вашег захтева , а везано за Партију 1 за тачку 3.9 у оквиру
Радне станице биће извршена измена конкурсне документације у законском року тако да

гласи:
3.9. Два монитора високе резолуције, минимум 5 Мpix, монохроматски, величине мин. 21
инча, осветљаја мин. 1000 цд/м2, контраст мин. 1000:1 са интегрисаним сензором за мерење
осветљаја и софтвером за аутоматску калибрацију

Одговор на питање 5
Дом здравља тренутно није у програму за скрининг мамографије, али нам је у плану да се у
наредном периоду нађемо у скрининг програму.

Одговор на питање 6
У складу са наводима из Вашег захтева , а везано за Партију 1 за достављање обавезних
доказа у виду важећих лиценци за промет и сервисирање уређаја са јонизујућим зрачењем
биће извршена измена конкурсне документације у законском року тако што се задати услов
дефинисан у тачки 5 ) обавезних услова у делу ,,Посебан услов за Партију 1- Дигитализација

мамографа (чл. 75 ст. 1 тач. 5) ЗЈН )'' са захтеваним важећим лиценцама издатих од стране
агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије брише.

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

