Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/1188-3
Датум: 24.04.2019. године.
1) На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 03-1.1.15/2019 „ Набавка
медицинске опреме“:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац је у КД навео:

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Ставка 1.Ултразвушни кплпр дпплер апарат
Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
Испуоава услпве
да
не
1.

Систем је у целпсти дигиталан и има минимум 65.000 дигиталних прпцесних канала

2.

Систем кпристи щирпкпппјасну технплпгију (ткз. “брпадбанд” = истпвременп и без кащоеоа
емитпваое и примаое свих фреквенци кпје спнда ппдржава)

3.

Динамишки ппсег, мин. 270 dB

4.

“Frame rate” апарата, мин. 1.100 fps

5.

Дубина снимаоа мин. 30 cм

6.

Брпј сивих нијанси у 2Д, М- мпду мин. 256

7.

Мпгућнпст пдабира минималнп 8 фпкалних зпна

8.

У Дпплер мпду минималнп 8 ппзиција базне линије

9.

У PW нашину рада велишина прпзпра узпркпваоа мин. 0,8 -28 мм

10 У PW нашину рада минимални угап приказа пд 80 степени
11. Мпгућнпст ппдещаваоа ТГЦ ( мин. 8 клизаша на кпнтрплнпм панелу) и ЛГЦ кпнтрпле
12. Стални приказ механишкпг и термалнпг индекса на екрану у реалнпм времену
Ергпнпмичнпст
13. Апарат мпра бити ппремљен са 4 тпшкића пд кпјих минималнп 2 мпрају имати мпгућнпст
независнпг закљушаваоа
14. ЛЦД ИПС кплпр дисплеј, на „Вещташкпј руци“ са мпгућнпщћу ппмераоа у вище праваца,
дијагпнале не маое пд 19 инша, резплуције 1280x1024. Мпгућнпст кпнтрпле псветљеоа.
15.

4 активна кпнектпра за спнде – не рашунајући ''Пенцил'' спндe

16. Маса ултразвука максимум 55 кг
17.

Кпнтрплни панел са интегрисанпм алфанумеришкпм тастатурпм, ппдесив пп висини.

18. Мпдпви снимаоа, напредне карактеристике
19 Напредна технплпгија за ппбпљщаваое кпнтрастне резплуције, смаоеое артефактпва и
видљивпсти ткивних текстура (навести назив спфтвера)
20 Технплпгија прпстпрнпг кпмппнпваоа слике из вище разлишитих праваца (навести назив

спфтвера), кпја ради у кпоукцији са “Tissue harmonic”-om
21. Аутпматска анализа у реалнпм времену Дппплер вреднпсти: врщна брзина, РИ, ПИ, систпла
(навести назив спфтвера)
22.

Оптимизација 2Д слике и PW Дпплера притискпм на једнп дугме (навести назив спфтвера)

23. Кпнтинуирана аутпматска пптимизација слике пn/пff ппција паљеое или гащеоа
пптимизације
24. High definition zoom функција (write zoom) и read zoom функција
25. Симултанп ппређеое 2Д слике у реалнпм времену са Kolor Doppler сликпм и/или Kolor
Power Dopplerom
26. Високо сензитивни мод за протоке у малим крвним судовима
27. Систем мпра да ппдржава мпдпве:2D, Color doppler, Power doppler, Tissue Harmonic, M-mod,
HPRF PW Doppler, Duplex зa 2D и Doppler, уживп ппређеое 2D слике и Color Doppler-a..
28. Спфтверски пакети и калкулације за радиплпщке прегледе ( абдпмен, васкулари, мека
ппврщниска ткива)
29. Умреженпсти, архивираое и преглед слика
30. Cineloop мемприја, не маоа пд 1.200 фрејмпва
31. Интерни Хард диск не маои пд 500 GB, CD/DVD,HDMI, минимум 3 УСБ прикљушка (пд кпјих
мин.1 са предое стране)

32. Архивираое слика у некпм пд PC фпрмата кап и DICOM 3.0 прптпкпли са мпгућнпщћу
спајаоа на вищеструке DICOM сервере

33. Ширпкпппјасне спнде. Електрпнски пдабир пптребне спнде. Апарат ппдржава сектпрске,
кпнвексне (2D и 4D), линеарне, ендпвагиналне/урплпщке

34. Абдпминална спнда пд 2 дп 5МHz (+/- 1МHz), намеоена за абдпминалне прегледе са
ппдржаним мпдпвима PW Doppler, М мпд, Tissue Harmonic. Ппдржава сет за биппсију

35. Ендпвагинална спнда, ппсега пд 4 дп 9МHz (+/-1 МHz) са видним ппљем пд мин. 180°
36. Црнп- бели термални щтампаш
37. Мпгућнпст надпградое апарата
38. Мпгућнпст надпградое апарата на аутпматскп мереое Интима медије
39. Мпгућнпст надпградое на виспкп сенитивни мпд за прптпке у малим крвним судпвима (не
признаје се Color Power Doppler)

Ставка 2 ДЕФИБРИЛАТОР, са сппљащоим пејсингпм и щтампашем
Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
1.Бифазни тип дефибрилатора
2. Максималне енергије бифазног шока не мања од 360Ј
3. Маса апарата (са падлама и батеријом) до 7 кг
4. Начин рада мануални и полуаутоматски

Испуоава услпве
да
не

5. Рад на батерије и мрежно напајање 100-240V 50Hz
Батерија
6.Уграђена,са временом пуњења од 0 до 100% капацитета за највише 2,5 сата
7. Капацитет минимум 200 шокова на 200Ј
8. Мониторинг минимум 4 сата при раду на батерије
9.Екран колор TFT, дијагонале минимум 170 милиметара
10.Могућност истовременог приказа 12 каналног ЕКГ – а на екрану
11. ЕКГ појачање у cm/mV:0,25; 0,5; 1; 2 4 cm
12. Опсег мерења ХР минималном опсегу од 15 до 300 откуцаја у минуту
13. Чврсте електроде за спољашњу дефибрилацију (падле) за одрасле са уграђеним
адаптером за коришћење у педијатрији
14. Командни тастери на падлама: промена енергије, пуњење за шок и тастери за
испоруку енергије
15. Време пуњења до максималне енергије коју понуђени уређај може да испоручи за
мање од 6 секунди при раду на стални извор напајања (мрежни напон 100-220V)
16. Аутоматско пражњење у случају да се енергија не испоручи у року од 30 секунди
17. Да ппседује сппљащои пејсинг, прекп самплепљивих електрпда за пејсинг, струја пејсинга у
минималнпм ппсегу пд 20 – 200 mA ± 5%
18. Уређај мпра да ппседује интегрисани спфтверски ДЕМО мпд за трениг и пбуку пспбља
19. Мпгућнпст надпградое мереоем неинвазивнпг крвнпг притиска ,ппсег мереоа 20-260 mmHg
20. Мпгућнпст надпградое за мереое SpO2 са приказпм плетизмпграфије
Прибпр апарата (исппручити уз апарат):
21. Чврсте електрпде за сппљащоу дефибрилацију (paddles) За пдрасле и децу,1 пар
22. Десетожилни ЕКГ кабл, 1 комад
23. Самплепљива електрпда за пејсинг и дефибрилацију, 1 кпм
24. Папир за штампач, 5 комада
25. Упутство на Енглеском и српском језику
26. Кабл за мрежни извор напајања (100-220V)

Ставка 3 Шестпканални ЕКГ апарат
Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
1.
2.
кривих истпвременп у реалнпм времену; приказ ХР, приказ стаоа
батерије; Приказ брзине (мм/с); Приказ псетљивпсти (мм/мв
3.
није ппвезана);

Испуоава услпве
да
не

5.
гумени тастери (фплијска или тпуцх сцреен тастатура није прихватљива);

–

– термални, щирина папира минимум 110мм, щтмпаш мпже кпристити пбе врсте
папира; папир спакпван у рплну и пресавијени (рпллед/з-фалтани)
7.Мпгућнпст щтампаоа: 6 x 2 (канала), 6 x 2 + 1Р (6x2 канала + 1 ритам пдвпда), 3 x 4 (канала), 3 x 4 +
1Р (3x4 канала + 1 ритам пдвпда), 3 x 4 + 3Р (3ч4 канала + 3 ритам пдвпда)

– батеријскп
11.
12.
13.
14.

псетљивпст ЕКГ апарата је: 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5 (мм/мв), АГЦ (аутпгаин)

-а, мпгућнпст ппвезиваоа прекп УСБ-а и екстерне СД
картице ради ппвећаоа мемприје
17.
18.Уз апарат пбавезнп исппрушити: Пацијент кабл (са дефибрилаципнпм защтитпм у себи); електрпде
екстремитета 1сет; електрпде груднп усисне 6кпм; папир за щтампу 1 кпм; Упутствп за рад на
Српскпм и Енглескпм језику.

Ставка 4 Медицинска УВ лампа
Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
Испуоава услпве
да
1.

Прикљушни наппн : 220-240V , 50Hz

2.

Снага УВ лампе: 30 w

3.

Радни век лампе мин. 8000 h

4.

Степен защтите према IP (Ingres Protection) стандарду минимум IP 20

5.

Тежина лампе, не вище пд 2,5 кг

6.

Мпгућнпст мпнтираоа лампе на плафпн и на зид

не

Ставка 5 Прпфесипнални Инхалатпр
Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
Испуоава услпве
да

не

1.Напајаое из стандардне зидне мпнпфазне утишнице 220-240 V
2.Притисак кпмпреспра мин. 1.5 бар
3.Мпгућнпст третираоа бплести респиратпрнпг тракта:
-Брпнхиална астма
-Алергијска астма
-Емфизем плућа
-Прпмене у респиратпрнпм тракту (atelactases ili bronchiectases)
-ЦОПД
-Акутни и хрпнишни брпнхитис
4.Мпгућнпст дезинфекције у аутпклаву, кљушалпј впди, кап и праоа у мащини за ппсуђе
5.Тежина апарата дп 2кг
Наппмена:1.НАЧИН ДПКАЗИВАОА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧКП ТЕХНПЛПШКИХ
ПРЕДНПСТИ: Ппнуђени апарати укпликп су медицинска средства мпрају бити регистрпвани у АЛИМС-у. Минималне
технишке карактеритике, дпказују се пбележаваоем у каталпгу и технишкпј спецификацији прпизвпђаша. Укпликп се
ппједине карактеристике не налазе у каталпгу и технишкпј спецификацији дпзвпљенп је оихпвп дпказиваое изјавпм
прпизвпђаша. Нарушилац задржава правп да прпвери минималне технишке карактеристике захтеване кпнкурснпм
дпкументацијпм у фази струшне пцене ппнуда на сампм апарату.
2. НАЧИН ДПКАЗИВАОА, ИСПУОЕОА ЗАХТЕВА КВАНТИТАТИВНЕ И КВАЛИТАТИВЕ КПНТРПЛЕ: Дпбављаш је у пбавези да
исппруши сва дпбра из предметне набавке са пратећпм декларацијпм пд прпизвпђаша ппреме, пднпснп дпкументацијпм
кпја дпказује да је Дпбављаш тпкпм примппредаје дпбара испунип свпје пбавезе према Нарушипцу (пдгпварајући
квантитативни и квалитетивни пријем дпбара, захтевани рпк исппруке, гаранцијски рпк дпбара, финансијскп
пбезбеђеое)
- Местп исппруке дпбра: у прпстпријама Нарушипца.
- Рпк исппруке : дп 90 дана пд дана пптписиваоа Угпвпра
-Рпк и услпви плаћаоа: (средства за предметну набавку финансира псниваш-Секретаријат за здравствп града Бепграда,
Нарушипц ће изврщити пренпс средстава Дпбављашу пдмах накпн уплате псниваша на рашун Нарушипца,најкасније 45
дана пд дана стварнп исппстављене фактуре)
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.- Ппнуђаш је дужан да ппрему кпју дпстави и инсталира, пусти у рад, презентује
минималне технишке карактеристике, кап и да изврщи пбуку заппслених за рукпваоем апаратпм.

- Ппнуђена дпбра мпрају да задпвпље све захтеване технишке карактеристике. У супрптнпм ппнуда ће бити пдбијена кап
непдгпварајућа.

Мења се тако да сада гласи:

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Ставка 1.Ултразвучни кплпр дпплер апарат
Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
Испуоава услпве
да
не
1.Систем је у целпсти дигиталан и има минимум 65.000 дигиталних прпцесних канала

2. Систем кпристи щирпкпппјасну технплпгију (ткз. “брпадбанд” = истпвременп и без кащоеоа
емитпваое и примаое свих фреквенци кпје спнда ппдржава)
3. Динамишки ппсег, мин. 270 dB
4. “Frame rate” апарата, мин. 1.100 fps
5. Дубина снимаоа мин. 30 cм
6. Брпј сивих нијанси у 2Д, М- мпду мин. 256
7. Мпгућнпст пдабира минималнп 8 фпкалних зпна
8.У Дпплер мпду минималнп 8 ппзиција базне линије
9.

У PW нашину рада велишина прпзпра узпркпваоа мин. 0,8 -28 мм

10 У CW нашину рада минимални угап приказа пд 80 степени
11. Мпгућнпст ппдещаваоа ТГЦ ( мин. 8 клизаша на кпнтрплнпм панелу) и ЛГЦ кпнтрпле
12. Стални приказ механишкпг и термалнпг индекса на екрану у реалнпм времену
Ергпнпмичнпст
13. Апарат мпра бити ппремљен са 4 тпшкића пд кпјих минималнп 2 мпрају имати мпгућнпст
независнпг закљушаваоа
14. ЛЦД ИПС кплпр дисплеј, на „Вещташкпј руци“ са мпгућнпщћу ппмераоа у вище праваца,
дијагпнале не маое пд 19 инша, резплуције 1280x1024. Мпгућнпст кпнтрпле псветљеоа.
15. 4 активна кпнектпра за спнде – не рашунајући ''Пенцил'' спндe
16. Маса ултразвука максимум 55 кг
17. Кпнтрплни панел са интегрисанпм алфанумеришкпм тастатурпм, ппдесив пп висини.
18. Мпдпви снимаоа, напредне карактеристике
19. Напредна технплпгија за ппбпљщаваое кпнтрастне резплуције, смаоеое артефактпва и
видљивпсти ткивних текстура (навести назив спфтвера)
20. Технплпгија прпстпрнпг кпмппнпваоа слике из вище разлишитих праваца (навести назив

спфтвера), кпја ради у кпоукцији са “Tissue harmonic”-om
21. Аутпматска анализа у реалнпм времену Дппплер вреднпсти: врщна брзина, РИ, ПИ, систпла
(навести назив спфтвера)
22.

Оптимизација 2Д слике и PW Дпплера притискпм на једнп дугме (навести назив спфтвера)

23. Кпнтинуирана аутпматска пптимизација слике пn/пff ппција паљеое или гащеоа
пптимизације
24. High definition zoom функција (write zoom) и read zoom функција
25. Симултанп ппређеое 2Д слике у реалнпм времену са Kolor Doppler сликпм и/или Kolor
Power Dopplerom
26. Високо сензитивни мод за протоке у малим крвним судовима
27. Систем мпра да ппдржава мпдпве:2D, Color doppler, Power doppler, Tissue Harmonic, M-mod,
HPRF PW Doppler, Duplex зa 2D и Doppler, уживп ппређеое 2D слике и Color Doppler-a..
28. Спфтверски пакети и калкулације за радиплпщке прегледе ( абдпмен, васкулари, мека
ппврщниска ткива)
29. Умреженпсти, архивираое и преглед слика
30. Cineloop мемприја, не маоа пд 1.200 фрејмпва
31. Интерни Хард диск не маои пд 500 GB, CD/DVD,HDMI, минимум 3 УСБ прикљушка (пд кпјих
мин.1 са предое стране)

32. Архивираое слика у некпм пд PC фпрмата кап и DICOM 3.0 прптпкпли са мпгућнпщћу
спајаоа на вищеструке DICOM сервере

33. Ширпкпппјасне спнде. Електрпнски пдабир пптребне спнде. Апарат ппдржава сектпрске,
кпнвексне (2D и 4D), линеарне, ендпвагиналне/урплпщке

34. Абдпминална спнда пд 2 дп 5МHz (+/- 1МHz), намеоена за абдпминалне прегледе са
ппдржаним мпдпвима PW Doppler, М мпд, Tissue Harmonic. Ппдржава сет за биппсију

35. Ендпвагинална спнда, ппсега пд 4 дп 9МHz (+/-1 МHz) са видним ппљем пд мин. 180°
36. Црнп- бели термални щтампаш
37. Мпгућнпст надпградое апарата
38. Мпгућнпст надпградое апарата на аутпматскп мереое Интима медије
39. Мпгућнпст надпградое на виспкп сенитивни мпд за прптпке у малим крвним судпвима (не
признаје се Color Power Doppler)

Ставка 2 ДЕФИБРИЛАТПР, са сппљашоим пејсингпм и штампачем
Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
1.Бифазни тип дефибрилатора
6. Максималне енергије бифазног шока не мања од 360Ј
7. Маса апарата (са падлама и батеријом) до 7 кг
8. Начин рада мануални и полуаутоматски

Испуоава услпве
да
не

9. Рад на батерије и мрежно напајање 100-240V 50Hz

Батерија
6.Уграђена,са временом пуњења од 0 до 100% капацитета за највише 2,5 сата
7. Капацитет минимум 200 шокова на 200Ј
8. Мониторинг минимум 4 сата при раду на батерије
9.Екран колор TFT, дијагонале минимум 170 милиметара
10.Могућност истовременог приказа 12 каналног ЕКГ – а на екрану
27. ЕКГ појачање у cm/mV:0,25; 0,5; 1; 2 4 cm
28. Опсег мерења ХР минималном опсегу од 15 до 300 откуцаја у минуту
29. Чврсте електроде за спољашњу дефибрилацију (падле) за одрасле са

уграђеним адаптером за коришћење у педијатрији
30. Командни тастери на падлама: промена енергије, пуњење за шок и тастери

за испоруку енергије
31. Време пуњења до максималне енергије коју понуђени уређај може да

испоручи за мање од 6 секунди при раду на стални извор напајања (мрежни
напон 100-220V)
32. Аутоматско пражњење у случају да се енергија не испоручи у року од 30

секунди
33. Да ппседује сппљащои пејсинг, прекп самплепљивих електрпда за пејсинг, струја

пејсинга у минималнпм ппсегу пд 20 – 200 mA ± 5%
34. Уређај мпра да ппседује интегрисани спфтверски ДЕМО мпд за трениг и пбуку

пспбља
35. Мпгућнпст надпградое мереоем неинвазивнпг крвнпг притиска ,ппсег мереоа 20260 mmHg
36. Мпгућнпст надпградое за мереое SpO2 са приказпм плетизмпграфије
Прибпр апарата (исппручити уз апарат):
37. Чврсте електрпде за сппљащоу дефибрилацију (paddles) За пдрасле и децу,1 пар
38. Десетожилни ЕКГ кабл, 1 комад
39. Самплепљива електрпда за пејсинг и дефибрилацију, 1 кпм
40. Папир за штампач, 5 комада
41. Упутство на Енглеском и српском језику
42. Кабл за мрежни извор напајања (100-220V)

Ставка 3 Шестпканални ЕКГ апарат

Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
4.

минимум 5.7 инша

Испуоава услпве
да
не

5.
батерије; Приказ брзине (мм/с); Приказ псетљивпсти (мм/мв
6.
није ппвезана);

–
гумени тастери (фплијска или тпуцх сцреен тастатура није прихватљива);

– термални, щирина папира минимум 110мм, щтмпаш мпже кпристити пбе врсте
папира; папир спакпван у рплну и пресавијени (рпллед/з-фалтани)
7.Мпгућнпст щтампаоа: 6 x 2 (канала), 6 x 2 + 1Р (6x2 канала + 1 ритам пдвпда), 3 x 4 (канала), 3 x 4 +
1Р (3x4 канала + 1 ритам пдвпда), 3 x 4 + 3Р (3ч4 канала + 3 ритам пдвпда)

– батеријскп
15.
16.

жина апарата максимум 2.5 килпграма

17.
18.

-а, мпгућнпст ппвезиваоа прекп УСБ-а и екстерне СД
картице ради ппвећаоа мемприје
18.
18.Уз апарат пбавезнп исппрушити: Пацијент кабл (са дефибрилаципнпм защтитпм у себи); електрпде
екстремитета 1сет; електрпде груднп усисне 6кпм; папир за щтампу 1 кпм; Упутствп за рад на
Српскпм и Енглескпм језику.

Ставка 4 Медицинска УВ лампа

Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
Испуоава услпве
да
2.

Прикљушни наппн : 220-240V , 50Hz

2.

Снага УВ лампе: 30 w

3.

Радни век лампе мин. 8000 h

4.

Степен защтите према IP (Ingres Protection) стандарду минимум IP 20

5.

Тежина лампе, не вище пд 2,5 кг

6.

Мпгућнпст мпнтираоа лампе на плафпн и на зид

не

Ставка 5 Прпфесипнални Инхалатпр
Минималнп захтеване технишке карактеристике прoизвoдa
Испуоава услпве
да
1.Напајаое из стандардне зидне мпнпфазне утишнице 220-240 V
2.Притисак кпмпреспра мин. 1.5 бар

не

3.Мпгућнпст третираоа бплести респиратпрнпг тракта:
-Брпнхиална астма
-Алергијска астма
-Емфизем плућа
-Прпмене у респиратпрнпм тракту (atelactases ili bronchiectases)
-ЦОПД
-Акутни и хрпнишни брпнхитис

4.Мпгућнпст дезинфекције у аутпклаву, кљушалпј впди, кап и праоа у мащини за ппсуђе
5.Тежина апарата дп 2кг

Наппмена:

1.НАЧИН ДПКАЗИВАОА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧКП ТЕХНПЛПШКИХ ПРЕДНПСТИ:

Ппнуђени апарати укпликп су медицинска средства мпрају бити регистрпвани у АЛИМС-у. Минималне
технишке карактеритике, дпказују се пбележаваоем у каталпгу и технишкпј спецификацији прпизвпђаша.
Укпликп се ппједине карактеристике не налазе у каталпгу и технишкпј спецификацији дпзвпљенп је оихпвп
дпказиваое изјавпм прпизвпђаша. Нарушилац задржава правп да прпвери минималне технишке
карактеристике захтеване кпнкурснпм дпкументацијпм у фази струшне пцене ппнуда на сампм апарату.

2. НАЧИН ДПКАЗИВАОА, ИСПУОЕОА ЗАХТЕВА КВАНТИТАТИВНЕ И КВАЛИТАТИВЕ КПНТРПЛЕ:
Дпбављаш је у пбавези да исппруши сва дпбра из предметне набавке са пратећпм декларацијпм пд
прпизвпђаша ппреме, пднпснп дпкументацијпм кпја дпказује да је Дпбављаш тпкпм примппредаје дпбара
испунип свпје пбавезе према Нарушипцу (пдгпварајући квантитативни и квалитетивни пријем дпбара,
захтевани рпк исппруке, гаранцијски рпк дпбара, финансијскп пбезбеђеое)

- Местп исппруке дпбра: у прпстпријама Нарушипца.
- Рпк исппруке : дп 90 дана пд дана пптписиваоа Угпвпра

-Рпк и услпви плаћаоа: (средства за предметну набавку финансира псниваш-Секретаријат за здравствп
града Бепграда, Нарушипц ће изврщити пренпс средстава Дпбављашу пдмах накпн уплате псниваша на рашун
Нарушипца,најкасније 45 дана пд дана стварнп исппстављене фактуре)

Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.
- Ппнуђаш је дужан да ппрему кпју дпстави и инсталира, пусти у рад, презентује минималне
технишке карактеристике, кап и да изврщи пбуку заппслених за рукпваоем апаратпм.

- Ппнуђена дпбра мпрају да задпвпље све захтеване технишке карактеристике. У супрптнпм ппнуда
ће бити пдбијена кап непдгпварајућа.

Комисија за јн 03-1.1.15/2019

