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Шабац, 04.11.2016.год.
Предмет: Појашњење конкурсне документације за
Пацијент монитори

јнмв

25/16 –

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације за
јавну набавку мале вредности бр.25/16 и то са следећим питањима:
1. ''Имајући у виду да вам се набавка зове ''набавка пацијент монитора са централном
јединицом'' да ли је уз уређај потребно испоручити и централну јединицу? Молимо да
дефинишете и прецизирате и да у складу са тим измените конкурсну документацију.
Одговор наручиоца: Набавка се односи на 5 пацијент монитора и понуђачи достављају
понуде у свему у складу са конкурсном документацијом, техничким карактеристикама на стр
7/30 и обрасцу понуде на стр.30/30.
2. ''Којих 11 кривуља желите да се приказује истовремено? Да ли прихватате понуду уколико
понуђени уређај има могућност приказа 10 кривуља истовремено?''
Одговор наручиоца:
прихватљива.

Наручилац

остаје

при траженом

услову,

оваква

понуда није

Образложење: С обзиром на велики број параметара и кривуља које пацијент монитор треба
да прикаже, приказ од 10 кривуља не би прегледан и довољан за лекара и кориснике.
3. Да ли прихватате могућност складиштења 400 група мерења НБП?
Одговор наручиоца:
прихватљива.

Наручилац

остаје

при траженом

услову,

оваква

понуда није

Образложење: Пацијенти неретко леже у јединицама интензивне неге по неколико месеци и
имају константан мониторинг, стога је неопходно да пацијент монитор има велику меморију
складиштења НИБП мерења.
4. Ако понуђени монитор има тј.испуњава тражену техничку карактеристику мерења Спо2 у
захтеваном опсегу, не можете да захтевате и да тај алогритам буде Nellcor јер постоје и други
произвођачи са овим карактеристикама, те у складу са поменутим захтевамо да измените
конкурсну документацију.
Одговор наручиоца: Наручилац остаје при траженом услову.
Образложење: већина светских произвођача има у својој понуди пацијент мониторе који
испуњавају тражене карактеристике. Наручилац се приликом дефинисања минималних
техничких карактеристика водио својом објективном потребом при томе водећи рачуна да
омогући што већу конкуренцију.
За комисију за ЈН
Сандра Ристић,ср
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