Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/1639
Датум: 22.05.2018. године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015”) Комисија за јн 09-1.1.18/2018„Мамограф дигитални са радном станицом“
Питањa заинтересованог лица 1:
Поштовани,
У конкурсној документацији за јн медицинске опреме-„Мамограф дигитални са радном станицом“
у отвореном поступку са бројем 09-1.1.18/2018, на страни 43. Конкурсне документације, у одељку
III Техничка документација, постоје разни захтеви о којима имамо недоумице, па би били захвални
на одговору:
1. Страна 5/32 поглавље 3., захтев 3.15:
3.15 Компресиона плоча за снимање аксиле приближно 8x20cm
Да ли је за наручиоца прихватљиво да компресиона папучица за аксилу има димензије 10х20цм јер
је то такође димензија предвиђена за наменску компресиону плочу за аксилу, где је јако важна
„покривеност“ аксиле. Мало шира компресиона плоча обезбеђује већу покривеност аксиле, чиме
се смањује ризик од „пропуштања“ промене која би се, евентуално, налазила на самој периферији
аксиле.
2. Страна 7/32 поглавље 6., захтев 6.7:
6.7 WEB заснован систем
Молимо наручиоца да шире објасни (растумачи, прецизира) овај захтев
3. Страна 7/32 поглавље 6., захтев 6.8:
Подршка за приказ и увоз података који нису у складу са DICOM стандардом
6.8
(Jpeg, Avи, Pdf, Doc)
Молимо наручиоца да пружи примере употребе (приказа и увоза) фајлова са екстензијом AVI и
образложипотребу за тим.
4. Страна 7/32 поглавље 6., захтев 6.9:
Могућност експорта студија у не- DICOM формате (Jpeg, Bmp, Tиff, PPT,
6.9
AVI), као и у DICOMDIR
Молимо наручиоца примере употребе(приказа и увоза) фајлова са екстензијом PPT и AVI и
образложипотребу за тим.
5. Страна 7/32 поглавље 6., захтев 6.19:
Могућност коришћења боокмарка - снимљених тј маркираних анатомских 2D
6.19
локација са коментарима
Молимо корисника да ближе објасни тражену карактеристику.

6. Страна 7/32 поглавље 6., захтев 6.22:
6.22 Аутоматска детекција мамографских слика
Молимо корисника да ближе објасни тражену карактеристику. DICOM протокол по својој
суштини разликује мамографске снимке од рецимо снимака са графије, и то по спецификацији у
headeru који је иманентан сваком DICOM фајлу. Подразумева се да ће SCU или SCP увек
аутоматски детектовати мамографску слику.
7. Страна 8/32 поглавље 6., захтев 6.24:
6.24 Аутоматске анотације у форми одраза у огледалу за мамографске слике
Молимо корисника да ближе објасни тражену карактеристику. Аутоматске анотације су
подразумевана функција сваког мамографског апарата већ двадесет година (кад је у питању већина
произвођача). Нејасна је „форма одраза у огледалу“?

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1670
Датум: 24.05.2018. године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015”) Комисија за јн 09-1.1.18/2018„Мамограф дигитални са радном станицом“
Одговори заинтересованом лицу:
1. За наручиоца је прихватљиво уколико понуђач понуди компресиону плочу за снимање аксиле
од 10x20 цм, обзиром да Наручилац није ограничавао понуђаче да понуде своја адекватна решења,
те је стога у захтеву и ставио приближне димензије од 8x20 цм.
2. Wеб заснован систем
Понуђени систем треба да буде такав да омогућава покретање апликације као и администрацију
система коришћењем wеб броwсера.
3. Подршка за приказ и увоз података који нису у складу са DICOM стандардом (Jpeg, AVI, Pdf,
Doc)
Дијагностичка радна станица која је предмет ове набавке треба да омогући, поред архивирања
мамографских прегледа и архивирање и придруживање архиви пацијента и других типова
прегледа, насталих на другим уређајима (нпр. ултразвук, МR) и који имају друге формате,
укључујући и АVI формат.
4. Могућност експорта студија у не- DICOM формате (Jpeg, Bmp, Tiff, PPT, AVI), као и у
DICOMDIR
Дијагностичка радна станица која је предмет ове набавке треба да омогући, поред архивирања
мамографских прегледа и архивирање и придруживање архиви пацијента и других типова
прегледа, насталих на другим уређајима (нпр. ултразвук, МR) и који имају друге формате. Потреба
наручиоца је да се нпр. PPT формат користи за аутоматску припрему презентације која би се
користила за медицинске едукације, студије и друге намене.
5. Могућност коришћења боокмарка – снимљених тј. маркираних аутоматских 2D локација са
коментарима
Захтевани софтвер са једне стране мора да омогући радиологу мануелно маркирање регије од
интереса/патологије, а са друге стране да сам обавља обележавање истих тих регија од
интереса/патологија на новим прегледима ради, а ради праћења пацијента кроз време.
6. Аутоматска детекција мамографских слика
Захтев под рб. 6.22 се брише из табеле техничке спецификације.
7. Аутоматске анотације у форми одраза у огледалу за мамографске слике
Захтев форма одраза у огледалу значи да тражени софтвер треба да омогући такав распоред
анотација којим се не би покрило ткиво од интереса приликом приказивања и штампања
мамографских снимака.
Комисија за ЈН 09-1.1.18/2018

