
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет:  

Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 
бр. ЈНВВ 14/2013 – партија 4 – дигитални апарат за радиографије са портабилним флат 
панелом код кога се носач колиматора и ртг цеви поставља на плафон 

 
ПИТАЊА  И  ОДГОВОРИ 

1. Питање:  
 ”1. У прилогу бр. 4.4. Техничке карактеристике (спецификације) за партију 4 сте под 
склопом Носач колиматора и цеви између осталог захтевали следеће две техничке 
карактеристике: 
 

- Могућност упареног вертикалног моторизованог кретања цеви и детектора. 
 

Обзиром да се спецификацијом не тражи моторизован плафонски носач цеви у свим 
правцима (лонгитудинално, трансверзално, вертикално) и да се у пракси показало да се 
плафонски носач углавном позиционира ручно од стране РТГ техничара на погодно 
место за снимање, само вертикално моторизовано кретање носача искључује многе 
понуђаче квалитетних рендгена у рангу предвиђене спецификације и ограничава 
учешће у набавци. Ради обезбеђења веће конкуренције, а не умањујући ни на који начин 
квалитет и функционалност рендгена предлажемо да се овако формулисана техничка 
карактеристика избрише као минимални технички захтев, тј. да ли је могуће понудити 
рендген чији носач колиматора и цеви нема могућност упареног вертикалног 
моторизованог кретања цеви и детектора? 
 

- Аутоматско отварање бленде у складу са одабраним прегледом. 
 
Ова техничка карактеристика формулисана на овакав начин је предвиђена за дигиталне 
радиографске системе са уграђеним детектором. Обзиром да наручилац набавља систем 
са портабилним флет панел детектором, овако формулисана карактеристика губи 
технолошки смисао. У пракси се колимација зрачног поља обично спроводи ручно од 
стране РТГ техничара, у зависности од врсте прегледа и пацијента. Из тог разлога 
питамо наручиоца да ли је могуће да овај захтев дефинише на другачији начин, који ни 
на који начин не умањује квалитет и функционалност рендгена, а пуно је јаснији 
понуђачима: 
       Аутоматско или мануелно отварање бленде у складу са врстом прегледа ” 
 
Одговор:  
  
      Прихватање могућности понуде рендгена чији носач колиматора и цеви нема 
могућност упареног вертикалног моторизованог кретања цеви и детектора значило 
би смањење захтеваног квалитета рада рендгена који се набавља и исти би био 
технолошки незадовољавајућ, тако да наручилац остаје при захтеву дарендген 
поседује  могућност упареног вертикалног моторизованог кретања цеви и детектор. 



    Мануелно отварање бленде у складу са одабраним прегледом представља знатно 
нижи технолошки ниво од аутоматског отварања бленде, тако да наручилац остаје 
при захтеву којисе односи на аутоматско отварање бленде у складу са одабраним 
прегледом. 
 
2.  Питање:  
 
„Да ли је дозвољено да се понуди и дигитални радиографски апарат који се састоји од 
више медицинскох средстава једног или више произвођача, али које је свако од њих 
посебно регистровано у АЛИМС-У? Конкретно, да ли ће наручилац у складу са 
Законом о лековима и медицинским средствима дозволити понуђачима да понуде и 
дигиталне радиографске апарате који се састоје од два медицинска средства различитог 
произвођача регистрована у АЛИМС- у (једно медицинско средство је РТГ апарат – 
који обухвата ставке фиксни пацијент сто, вертикални статив, решетке, носач 
колиматора и цеви, генератор и РТГ цев, друго медицинско средство је портабилни 
дигитални Флат Панел Детектор са системом за дигиталну аквизицију) праћено 
потврдом произвођача дигиталног ФПД са системом за дигиталну аквизицију да је 
понуђено медицинско сресдтво одобрено за употребу са понуђеним РТГ апаратом? Ово 
из разлога обезбеђења још квалитетнијих понуда, јер у данашње време ФПД са 
аквизиционом станицом захваљујући синхронизационији са генератором можете 
користити на било ком РТГ апарату било ког произвођача за које је то решење 
потврђенои одобрено (било као upgrade постојеће опреме, било код набавке новог РТГ 
апарата што је случеј наручиоца).“ 
 
Одговор:  
  
      Дозвољено је да се понуди и дигитални радиографски апарат који се састоји од 
више медицинских средстава једног или више произвођача, али које је свако од њих 
посебно регистровано у АЛИМС-У, тј. наручилац ће у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима дозволити понуђачима да понуде и дигиталне радиографске 
апарате који се састоје од два медицинска средства различитог произвођача 
регистрована у АЛИМС- у.  
 
 
У  Пожаревцу 
17.06.2013. године 
        Комисија за ЈНВВ 14/2013 


