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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 04.09.2017. 

Број: 01-4779/20-17-7 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 20-17 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

„Питања за партију 1: 

  
Ставка 5:  Да ли прихватате понуду дефибрилатора који има модул за  ETCO2 који у себи  има 

уграђену плочу ETCO2 (Philips Respironics) али су мерни модули/сензори спољашњи? Сматрамо 

да је овакав вид    мерења задовољава потребе наручиоца јер омогућава лакши прелаз између 

маинстреам и  сидестреамс сензора.“ 

 

Одговор комисије бр.1: 
Спољашњи мерни модули / сензори капнографа се не могу прихватити због посебних услова рада 

- капнографски модули морају бити интегрисани у самом апарату. 

 

Питање заинтересованог лица бр.2: 

„Ставка 11:  Да ли прихватате понуду дефибрилатора који  је отпоран на прашину  и  влагу по 

стандарду ИП 34?“ 

 

Одговор комисије бр.2: 
Због специфичних услова рада ( теренски рад) потребна је што већа отпорност на прашину и влагу 

–стандард И44 због могућности излагања апарата различитим временским условима. 

 

Питање заинтересованог лица бр.3: 

„Ставка 12: Да ли прихватате понуду дефибрилатора који  има могућност телемедицинског 

преноса података помоћу  WIfi или 3G и USB/SD катрицу?“ 

 

Одговор комисије бр.3: 
Прихватљива је могућност телемедицинског преноса података помоћу WIfi или 3G и USB/SD 

картице. 

 

Питање заинтересованог лица бр.4: 

„Ставка 14: Да ли прихватате понуду дефибрилатора чија је струја стимулације 140mA, собзиром 

да сте захтевали максималну струју стимулације од 200 mA?“ 

 

Одговор комисије бр.4: 
Максимална стимулацја струје до 140 mA је прихватљива за дефибрилатор. 

 

 

 



 

 
 

 

 2 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 20/17 

                                                         Давор Рабреновић, дипл. оецц, електро инг. 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                        Борислав Давчик, струковни мед. тех. 

                                                        Ивана Герег 

 Прим. Др Корнелија Јакшић, спец. ургентне медицине 

                                                        Др Милена Станковић Абаджић, начелница стоматолошке службе 

 Ерика Илић, стом. сестра 

 Маја Живановић, мастер оецц 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


