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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни 
материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39 
           
 
             Дана 21.4.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и 
имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
  
  Питања заинтересованог лица и одговори: 
  

Питање бр. 1 - Обраћамо Вам се за мишљење поводом техничке карактеристике “аларм” која 
је тражена у оквиру свих позиција за имплантабилне кардиовертер дефибрилаторе . 
Компанија XXXXX на свим својим имплантабилним кардиовертер дефибрилаторима има могућност 
активације опције Home Monitoring. Home Monitoring представља  аутоматски, безжични мониторинг 
систем који користи ГСМ мрежу како би омогућио лекарима да даљинским путем имају увид у 
клинички статус као и статус самог имплантираног уређаја код пацијената, без ограничења на то где 
се пацијент налази. Свакодневно, аутоматски, без икаквог ангажовања самог пацијента са унапред 
задатим параметрима сви релевантни подаци о пацијенту се шаљу у јединствени сервисни центар. 
Сервисном центру је могуће приступити у сваком тренутку. У случају када дође до догађаја/епизоде, 
која је значајна за пацијента, XXXXX Home Monitoring генерише обавештење - аларм о догађају које 
се путем е-маил-а, СМС поруке или факс-ом  прослеђује на унапред дефинисаног примаоца. 

Да ли вам је прихватљиво да компанија XXXXX понуди своје имплантабилне кардиовертер 
дефибрилаторе са опцијом Home Monitoring-а,  уз Cardio Messenger уређаје  као суштински 
еквивалент тражене техничке карактеристике “аларм”? 
 

Одговор бр. 1 – Комисија за предметну јавну набавку је дефинисала техничку 
карактеристику “аларм” у оквиру свих позиција за имплантабилне кардиовертер 
дефибрилаторе. Међутим, у суштини, није у питању аларм за пацијента, него систем за 
обавештавање који упозорава лекаре и који ради само у присуству ГСМ сигнала. Сходно томе, 
прихватљиво је да понуђач, као еквивалент аларм система, понуди своје имплантабилне 
кардиовертер дефибрилаторе са опцијом Home Monitoring-а,  уз Cardio Messenger уређаје,  али 
само под условом да понуђач обезбеди техничке услове и имплементацију "Home Monitoring" 
система у сваком од центара у којима се уграђују дефибрилатори. 

 
Питање бр. 2 - Компанија XXXXX континуирано ради на унапређењу постојећег Home 

Monitoring система  као и саме мобилне јединице. Како је тренутно расписани тендер за набавку 
пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора и пратећег потрошног материјала 
предвиђен за период од 24 месеца, да ли ће све нове унапређене верзије Cardio Messenger уређаја 
бити прихваћене при испоруци а у складу са иницијално понуђеном ценом. 

 
Одговор бр. 2 – Нове унапређене верзије Cardio Messenger уређаја биће прихваћене при 

испоруци, а у складу са иницијално понуђеном ценом. 
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