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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  

ЈН 24/18 МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ  ( дигитални мамографски систем са дијагностичком 
радном станицом) 

 
 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованих 
лица, који гласи: 
 
Питање 1. 

У тачки 6.18, у траженим минималним техничким спецификацијама наводите следеће:  

,,Comparative Review Modes (CRM): Korisnički podesivi ,,hanging protokoli” za mamografiju 

Молим Вас да направите измену горе наведеног текста тако да гласи: 

,,Comparative Review Modes (CRM) ili odgovarajuće : Korisnički podesivi ,,hanging protokoli” za 
mamografiju 

С обзиром на то да се појам ,,Comparative Review Modes (CRM)“ користи од стране само једног 
произвођача. 

Питање 2.  
 
У тачки 6.24, у траженим минималним техничким спецификацијама наводите следеће: 

DICOM 3.0 funkcije najmanje: Storage,Storage Commitment , Query/Retrive , Print , Worklist , MPPS 

Moлимо Вас да направите измену горе наведеног текста тако да гласи:: 

DICOM 3.0 funkcije najmanje: Storage,Storage Commitment , Query/Retrive , Print 

С обзиром на то да се  ,,DICOM” funkcije Worklist i MPPS користе на аквизиционим радним 
станицама а не на дијагностичним радним станицама. 
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Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следећи одговор: 
 
Oдговор 1. 
 
,,Comparative Review Mode“ није специфична терминологија већ назив типа прегледа 
мамографских слика и како се оне постављају на екрану у току прегледа и поређења леве и 
десне стране као и пројекције. У преводу значи мод за компаративне прегледе, објашњен је у 
наставку те тачке, и као такав треба да се аутоматски активира када се покрене мамографска 
студија.Сваки софтвер који поседује опцију за мамографски тип постављања студија поседује 
модове односно „Hanging“ протоколе који омогућавају исправно постављање поменутих слика, 
по међународно прихваћеном правилу. Уколико потенцијални понуђач докаже да поседује 
одговарајуће протоколе за мамографију Наручилац ће прихватити то решење као одговарајуће. 
Нема измене конкурсне документације. 
 
Одговор 2. 
 
Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Из тачке 6.24 избацију се опције: Worklist i 
MPPS. 
 
 
 

                                                                                                                                                    
КОМИСИЈА ЗА ЈН 24/18 


