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Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања” 

Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања 

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com  

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1 

Поштована (и), 

Као потенцијални понуђачи за ову јавну набавку имамо два питања за тендерску 

комисију, а тичу се техничких карктеристика за партију 2. 

1) У тачки 5. техничке спецификације  се тражи да интензитет магнетног поља буде 

40mT. 

У вези са тим наше питање гласи: 

Да ли се овде мисли на јачину магнетног поља коју генерише апарат са овим траженим 

апликаторима (простирка и траке) или на карактеристику апарата коју он може постићи 

са неким специјалним апликатором који се овде не помиње? 

Одговорно тврдимо, као дугогодишњи произвођачи оваквих апарата, да ови апликатори 

НЕ МОГУ ДА ГЕНЕРИШУ овако јако магнетно поље. 

Максимално поље са поменутим апликаторима може бити до 2mT, на соленоидима до 

10mT итд. Магнетно поље од 40mT може да генерише само СПЕЦИЈАЛНИ АПЛИКАТОР, 

који овде није наведен. 

Одговор: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у тачки 5. техничке 

спецификације. 

У делу техничка спецификација за апарат за терапију са нискофреквентним 

електромагнетним пољем под тачком бр. 5. написано је да апарат треба да поседује 

интезитет од 40mT (400 Gausa) - минимум. Ово су минималне техничке карактеристике које 

апарат мора да поседује. Понуђач може да понуди и апарат који поседује и већи интезитет 

од траженог, али не и интезитет испод тражене вредности. 

Анализом тржишта и претрагом медицинских средстава уписаних у регистар Агенције за 

лекове и медицинска средства Србије увидели смо да има  више регистрованих 

медицинских средстава која испуњавају тражени услов. 

2) У тачки 11. се тражи детектор магнетног поља. Наше питање гласи: 
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Да ли је за наручиоца прихватљиво да се ова техничка карактеристика промени тако да 

гласи да је потребно доставити МЕРАЧ МАГНЕТНОГ ПОЉА, који стварно мери и 

приказује бројчану вредност јачине магнетног поља која је присутна на самим 

апликаторима? 

Тражени Детектор поља је електронски склоп који може да се наштелује да приказује 

веома мала поља, десетине пута мањих од траженог, и тиме се корисник свесно доведе у 

заблуду, а пацијенти добијају класичан placebo  ефекат. Детектор, како му само име 

говори, не приказује испоручену јачину магнетног поља, већ само детектује  да ли поље 

постоји или не, а то означава звучним или светлосним сигналом. То може да буде и 

0.01mT. Овај детектор можете поставити поред сваког електричног апарата и он ће 

означити присуство магнетног пола. 

Сваки произвођач ових апарата може да испоручи и мерач магнетног поља, наравно ако 

се ради о озбиљном произвођачу, тако да би купац био заштићен од могућих превара и 

маркетиншких трикова. 

 

Магнетно поље је физичка величина, па самим тим и може да се измери! 

 

Поштована господо, 

Осетио сам потребу да Вам скренем пажњу на ове детаље, пошто сте Ви референтна 

установа, а на основу датих карактеристика сам препознао потенцијалног “понуђача”. 

Одлука је на Вама. 

Одговор: 

У делу техничка спецификација за апарат за терапију са нискофреквентним 

електромагнетним пољем под тачком бр. 11 стоји - Детектор електромагнетног поља за 

контролу електромагнетног поља у простору (контрола дубине продирања 

електромагнетног поља).  

Уз апарат је потребно испоручити тражени детектор као што је наведено у техничкој 

спецификацији, али понуђач може да понуди и добро које је квалитетније и са бољим 

техничким карактеристикама у односу на постављене техничке карактеристике. 

Наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама из конкурсне документације. 

Понуђена добра морају да одговарају техничким карактеристикама траженим у Техничкој 

спецификацији конкурсне документације, у супротном понуда ће се третирати као 

неодговарајућа.  
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Питања за ЈНМВ 5/19-2 

Поштовани молимо Вас да нам одговорите на питања, а везана за набавку опреме по јнмв 

5/19-2 за партију 1. 

1. У објашњењу техничких спецификација  наводите “портабилни апарат за електро 

терапију” наше питање је: Ако треба да буде портабилни јел то подразумева да уређај 

треба да има батеријско напајање и торбу за ношење? 

Одговор: Уређај не треба да има батеријско напајање и торбу. 

2. Протоколи за различите области примене: Између осталог наводите стоматологију, ОРЛ,  

Општу медицину... не видимо у каквој вези са апаратом имају наведене области 

медицине? Молимо Вас за мишљење да ли је прихватљиво да области буду  

Ортопедија, спортска медицина, реуматологија, неурологија, које имају везу са 

индикацијама које се користе у физикалној медицини. 

Одговор: Брише се ставка 2. из техничке спецификације. Наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације. 

3. 4,3 incha color touch screen екран... да ли је прихватљиво да екран буде до 7 incha који је 

прегледнији и већи за корисника?  

Одговор: Минимум је 4,3" а могуће је понудити већи екран осетљив на додир. Наручилац 

ће извршити измену конкурсне документације. 

4. Код струјних облика спомињете неке облике IG пулсеви, EPIR струја молимо Вас да нам 

појасните о којим струјама се ради. 

Одговор: У питању су нови струјни облици. IG је Испрекидана галванизација а EPIR је 

Electric Post-Isometric Relaxation. 

 

5. Тежина апарата по Вашој траженој спецификацији  без апликатора да буде 3кг, наш 

произвођач је дао тежину са апликаторима, и мислимо да тежина апарата без 

апликатора нема никаквог смисла јер апарат је неупотребљив без апликатора. 

Молимо Вас да ту ставку избришете јер свакако тражење такве карактеристике не може 

бити фактор који елиминише потенцијалне понуђаче да равноправно учествују у Вашој 

набавци. 

Одговор: Наручилац ће избрисати ову ставку из техничке спецификације. Наручилац ће 

извршити измену конкурсне документације. 

6. У првој партији не тражите никакве сертификате јел то случајно?  

Одговор: Наручилац је додатне услове одредио само за партију 2. 
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Молимо Вас да нам у Законом предвиђеном року одговорите на наша питања како би 

могли благовремено припремити документацију. 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

Рибарска Бања, 24. 06. 2019. године 

Комисија за јавну набавку 

  


