ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 5/17
Датум: 27.05.2017. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Данa 25.05.2017. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 5/17
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање:
Предмет:Питања везана за конкурсну документацију за јавну набавк мале ведности број 5/17Набавка пацијент монитора (2 комада)
Поштовани,Молим Вас да нам одговорите на следећапитања везана за конкурсну документацију.
1.Како у техничкој спецификацији наводите децидно у ставци број 4.;“Поред тога поседује засебну
дугмадпоред екрана за следеће функције:приказ трендова“
Да ли ћете прихватити пацијет монитор који засебан тастер за приказ трендова поседује на „touch
screen“-у(без потребе да се улази у менувећ самода се прстом кликне тастер за трендове),а не поседује
засебан тастер поред екрана за исту функцију.
Наиме скрећемо Вам пажњу да свакипроизвођач на другачији начин решава естетска питања везана
за пацијент монитор *Како за себан тастер поред екрана не представља ФУНКЦИОНАЛНУ предност
уколико већ такав исти засебан тастер постоји на „touch screen“ екрану,већ само естетско решење
произвоћача.*
Такође Вам скрећемо пажњу да исто засебно „Засебно дугме поред екрана за следећу функцијуПриказ трендова“ у целокупном техничком опису који сте описали заову јавну набавку поседује само
један произвођач на свету а то је „DRAEGER-Nemačka“.
Такође Вам и достављамо слику тастера на „touch screen“-у који је потебно само притиснути да би се
приказали трендови (без икаквог уласка у главни мени итд...)
Предлажемо да извршите измену тако што ћете иза ове ставке ставити „или одговарајући“,овим
случајем ћете омогућити учешће више понуђача,а не само произвођача „DRAEGER“ и његовог
понуђача.
Овим путем такође желимо да Вам скренемо пажњуда вршите повреду вишечланова ЗЈН међу
којимаје и члан 10 став 1 и 2.
Надамо се да ћете схватити наше сугестије у доброј намери,и да нећемо морати да поднесемо захтев
за заштиту права републичкој комисији.
Одговор:
Не прихвата се сугетија заинтерсованог понуђача.
Образложење:
Тренд приказ виталних пацијент параметара је од изузетне важности за лекара у процесу давања и
одређивања терапије за пацијента .У тренд приказу се хронолошки могу сагледати промене у свим
виталним параметрима пацијента. Сагледавање промене пацијент параметара је знак лекару да ли је
терапија која се примењује адекватна или није.
Сви екрани на додир су конфигурабилни и захтевају прецизност приликом руковања.Погрешно
задата команда што се често дешава на екранима осетљивим на додир може захтевати доста времена
за повратак на првобитни изглед екрана.Сви водећи светски произвођачи имају независну засебну
дугмад за најважније прегледе и функције пацијент монитора.Бржи приступ тренд табели је свакако
једна од најважнијих функција пацијент монитора.
Kомисија за јавне набавке

