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Број: 5/19/1-1498 
Дана: 19.06.2019.  
 
(одговор број 3) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – ултразвучни апарат, број јавне набавке 38-2019-О-
01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда 
објављен на Порталу јавних набавки дана 03.06.2019. године, заинтересовано лице је,  путем 
електронске поште, доставило дана 17.06.2019. године у 13,42 часова, захтев за додатно 
појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 3162/19 дана 17.06.2019. године. 

Питањa   
 
Поштовани, 
 
На основу члана 63. Закона о ЈН молимо вас да нам пружите додатне информације и 
појашњења у вези са техничким карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији за 
горе наведену ЈН, 
 
страница  4/40 конкурсне документације. 
 
Питање бр.1 се односи на: 
 
2.1. B, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave Doppler 
samogućnošćupostavljanjadvasempleraradidobijanjadvadoplerspektraistovremeno u 
realnomvremenu, Triplex mode, tehnikaza prikazmikrovaskularizacije (ne priznaje se direkcioni 
Power Doppler ) 
 
У вези са техничком карактеристиком која је захтевана, а то је да пулсни доплер има могућност 
постављања два семплера ради добијања два доплер спектра истовремено у реалном времену, 
желимо да укажемо наручиоцу да је наведена техничка карактеристика искључива 
карактеристика само једног произвођача и да као таква не дозвољава учешће ни једног другог 
понуђача на предметној јавној набавци, тј. молимо наручиоца да нам наведе имена бар два 
произвођача која поседују ову технику. 
Такође указујемо, да наведена карактеристика нема никакву клиничку примену за коришћење 
код прегледа тироидне жлезде ,већ само за васкуларне прегледе, jeр није применљива код 
малих крвних судова штитасте жлезде. 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 2 од 3 
 

За клиничке прегледе васкуларизације тироидне жлезде се користи техника за приказ 
микроваскуларизације, а коју наручилац такође захтева. 
Зато предлажемо да се део који се односи на искључиву технику једног светског произвођача 
изостави из техничких захтева, тако да цитирана техничка карактеристика гласи: 
 
2.1. B, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave Doppler, Triplex mode, tehnikaza 
prikazmikrovaskularizacije (ne priznaje se direkcioni Power Doppler ). 
 
 
 
Питање бр.2 се односи на: 
 
4.1.Linearnasondaopsega od 7-18 MHz ilišire, širineмаx 40 mm, sa minimum 128 kristalnaelementa. 
 
У вези са техничком карактеристиком која је захтевана, желимо да укажемо наручиоцу  да  
линеарна сонда није прецизно описана јер није јасно да ли се мисли на ширину сонде или на 
ширину низа елемената , те предлажемо да се наведена ширина односи на видно поље 
сонде,ткзв. Field of View-FoV , a чиме би се предмет јавне набавке технички најпрецизније 
дефинисао уз пуно поштовање објективних потреба наручиоца, а без дискриминације 
потенцијалних понуђача. 
Такође предлажемо наручиоцу , да смањи горњу тражену границу фреквентног опсега за 2 
MHz, са 18MHz на 16 MHz, зато што се фреквенце изнад 16 МHz се користе за мускулоскелетне 
прегледе , а којима се наручилац не бави и потенцијални понуђачи не би нудили сонду за 
мускулоскелетне прегледе, само због захтеване високе фреквенце, већ оптималну сонду 
намењену првенствено прегледима штитасте жлезде. 
На овај начин би се испоштовао Закон о јавним набавкама у начелу омогућавања што веће 
конкуренције и учешћа већег броја понуђача. 
 
Зато предлажемо  да цитирана техничка карактеристика гласи: 
 
 
4.1.Linearnasondaopsega od 7-16MHzilišire, širinevidnog polja ( FoV)max 40 mm, sa minimum 128 
kristalnaelementa 
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Одговори Наручиоца 
 
Одговор на питање 1: 
Наручилац ће извршити измену минималне захтеване техничке карактеристике под бројем 2.1.: 
„B, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave Doppler sa mogućnošću postavljanja dva 
semplera radi dobijanja dva dopler spektra istovremeno u realnom vremenu, Triplex mode, tehnika za 
prikaz mikro vaskularizacije (ne priznaje se direkcioni Power Doppler)”, тако да гласи: 

 

„B, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave Doppler, Triplex mode, tehnika za prikaz 
mikro vaskularizacije (ne priznaje se direkcioni Power Doppler)“. 

 
 
Одговор на питање 2: 
Наручилац је конкурсном документацијом предвидео и под тачком 4.1. дефинисао свој 
минимални захтев. Наручилац остаје при свом захтеву. 
Наручилац ће изменом конкурсне документације појаснити техничку карактеристику број 4.1. тј. 
да се ширина max. 40mm односи на ширину видног поља (FoV). 
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