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Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 41, Куповина: Медицинска опрема. 

 

 

За јавну набавку добара Д 41, „Куповина: Медицинска опрема“, на адресу наручиоца приспело је следеће 

питање, односно захтев за појашњење конкурсне документације: 

 

Питање: „Према конкурсној документацији за горе наведену јавну набавку у Прилогу 1 - Врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђење гаранције квалитета, рока извршења, место испоруке добара за Партију 3, "ЕКГ апарат (12-

канални)" дате су техничке карактеристике ЕКГ апарата. 

Међутим, у наведеним карактеристикама није описан квалитет обраде самог ЕКГ сигнала. 

 

Молимо Вас да нам дате ваше појашњење неколико најважнијих параметара које треба да задовољи 

понуђени ЕКГ апарат, а који се односе на квалитет обраде ЕКГ сигнала. 

 

Наше питање 1: Колика треба да буде Улазна импеданса? 

* Да ли је прихватљиво ако се понуди ЕКГ апарат код кога је Улазна импеданса нпр. 20МОhm или више? 

Наше питање 2: Колика треба да буде Брзина аквизиције сигнала? 

* Да ли је прихватљиво ако се понуди ЕКГ апарат код кога је Брзина аквизиције сигнала нпр.  8000 

узорака/секунд или више? 

Наше питање 3: Колика треба да буде Толеранција offset-a на електродама? 

* Да ли је прихватљиво ако се понуди ЕКГ апарат код кога је Толеранција offset-a на електродама нпр. ±550 

mV или више?“ 

 

Одговор: 

Комисија за јавну набавку није довољно стручна да одговори на питања која се односе на овакве детаље и 

сматра да постоји довољно елемената да понуђачи могу да понуде квалитетан апарат у складу са траженим 

техничким карактеристикама који су наведени у конкурсној документацији. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

  


