Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 40/2015 – Набавка апарата за физиклану
терапијуза потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1.
Тражите ротирајући фул колор дисплеј? Да ли се ротира сам дисплеј или цео уређај?
Пошто не утиче на само функционисање апарата?
Одговор на питање број 1.
Тражио се ротирајући дисплеј како би оператер без померања целог система могао да
прати и подешава параметре третмана што је значајно у условима рада у малом простору.
У сваком случају, ротирајући дисплеј није апсолутно неопходна карактеристика.
Питање бр. 2.
Да ли је прихватљиво да уместо на меморијску картицу подаци буду у меморији апарата
јер картица може да се изгуби?
Одговор на питање број 2.
Уколико поседујете све тражене податке који се меморишу укључујући:
 Снимање сесија односно вођење документације о сваком пацијенту и сваком
његовом третману са могућности његовог поновног позивања, параметрима
третмана, болним местима, типом бола као и скалом бола пре и после третмана
 Могућност меморисања најчешће коришћених терапијских параметара.
онда се сматра прихватљивим снимање горе поменутих података у меморију апарата.
Питање бр. 3.
Анатомска библиотека са колор приказима анатомије са различитим деловима тела. Већ
сте тражили да уређај има по индикацијама протоколе саме терапије и места апликовања
са сликама. Уређај није едукативног карактера те је сувишно тражити нешто што не
утиче на сам ток терпије и функционалност.
Одговор на питање број 3.
У тендерској документацији је тражено да уређај поседује анатомску библиотеку са колор
приказима не само анатомије већ и индикација којима је функција појашњења пацијента
њихове индикације и јако корисна код припрема пацијента за терапију која, као што и
сами знате, може бити непријатна. Стога нам је ова техничка карактеристика битна и
остајемо при њој.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 40/2015.

Дана 27.11.2015. године

