ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ: 75-36/2017
ДАТУМ: 13.10.2017.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Предмет: Одговор на питања у поступку јавне набавке 10 пацијент монитора за потребе
Опште болнице Горњи Милановац
Питање бр. 1 Захтевана карактеристика под редним бројем 7 гласи: „Монитор има централно
постављене сигналне лампе за аларм, изнад екрана“ Може ли да се измени и да гласи: „Монитор има
централно постављене сигналне лампе за аларм, изнад екрана или поред екрана“ Предложеном
променом ове карактеристике, неће се умањити функционалност уређаја.
Odgovor
1. Naručilac ostaje pri traženom uslovu, svi vodeći svetski proizvođači ispunjavaju traženu
karakteristiku

Питање бр. 2 Захтевана карактеристика под редним бројем 9, која гласи: „Складиштење минимално
1200 NIBP мерења“, Молим Вас да измените ову карактеристику и умањите број снимака који се
складишти на 500.
Одговор: Неопходно је да се обезбеде подаци од неких 4 до 5 дана због праћења тренда
крвног притиска. Због малог броја запослених медицинских техничара и малог броја
пацијент монитора, у ситуацијама када се у јединицама интензивне неге налази више витално
угрожених пацијената онда се монитори морају користити код више пацијената у току једног
дана. Монитори су намењени за мониторинг пацијената у јединици интензивног лечења

Питање бр. 3 Захтевана карактеристика под редним бројем 10 гласи: „Графички и нумерички тренд
за виталне параметре у трајању од мин. 120H“ Да ли ћете прихватити уколико се понуди уређај који
има могућност праћења трендова за период од 96h?
Одговор: Због континуираног тренда праћења виталних параметара а у циљу праћења
успешности терапије потребно је да тренд монитора буде у што дужем трајању. Монитори су
намењени за мониторинг пацијената пре свега у јединицама интензивне неге а по потреби се
могу употребљавати у операционим салама.

Питање бр. 4 Да ли ћете прихватити уколико понуђени уређај поседује могућност штампе 2 криве
истовремено?
Naručilac ostaje pri traženim karakteritikama, štampač koji štampa dve je nedovoljan za adekvatnu analizu
stanja pacijenta. Neophodno je da može da štampa 3 krivulje npr EKG, SpO i resp
Питање бр. 5 Под захтеваним карактеристикама под редним бројем 5 захтева се постојање посебног
директног тастера поред екрана или дугмета на екрану осетљивим на додир за приказ тренда. Да ли је
прихватљиво да се приступ трендовима оствари преко тастера за отварање менија у коме се бира шта
да буде приказано: приказ тренда, недавних ЕКГ кривих или догађаја?
Naručilac ostaje pri traženim karakteritikama, tražena karakteristika je promenjena u skladu sa rešenjem
republičke komisije za zaštitu prava
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