
 
 
Дом здравља "Вождовац" 
Број: 2618 
Датум:  30.05.2014.год. 
Београд, Устаничка 16                                                                                                                
Редни број јавне набавке:  19/2014 
 
 
 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за ЈН р.бр. 19/2014 добара: 
      Куповина медицинске опреме: „Дигитални рендген апарат са системом за            
      архивирање“, Партија II – Дијагностичка радна станица са дигиталном               
      архивом снимака  PACS  
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС”, бр. 124/2012) за  
ЈН р.бр. 19/2014 добара: 
Куповина медицинске опреме: „Дигитални рендген апарат са системом за            
архивирање“, Партија II – Дијагностичка радна станица са дигиталном  архивом 
снимака  PACS објављене дана 07.05.2014.год на Порталу јавних набавки, 
Интернет страни Дома здравља,  даје се Измена и допуна конкурсне документације 
и то у делу: 
 
I - Обр.3.  Образац структуре цене– спецификација  
Те уместо за 1.  ДИГИТАЛНА АРХИВА СНИМАКА  PACS – 
Архива за чување дигиталних снимака у DICOM формату капацитета 2 Тб 
редудантног типа на посебном HDD у оквиру дијагностичке радне станице или на 
посебном одговарајућем рачунару серверског типа 
 
Сада гласи: 
-Архива за чување дигиталних снимака у DICOM формату капацитета минимум 
 2 Тб редудантног типа на посебном HDD у оквиру дијагностичке радне станице 
или на посебном одговарајућем рачунару серверског типа 
 
 
 С поштовањем, 
      Дом  здравља “Вождовац“ 
                                                                             Председник комисије, 
 
    Др Драгољуб Симић, специјалиста радиологије, ср. 
 
 
 
 
 



 13/21 

 
Обр. 3.  

Дом здравља „Вождовац“ 
Београд, ул. Устаничка 16 
Редни број јавне набавке : 19/2014 
 
 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 
ЈН р.бр. 19/2014 добара:Куповина медицинске опреме: 
„Дигитални рендген апарат са системом за архивирање“ 
 Партија II – Дијагностичка радна станица са дигиталном архивом снимака  PACS  
 

 
НАЗИВ ДОБРА 

 
Дијагностичка радна станица са дигиталном 

архивом снимака  PACS 

КОЛ. 
ПО 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

ПОJ. 
ЦЕНА ПО 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

УКУПАН 
ИЗНОС 

ПРОИЗВОЂАЧ 

 
1.  ДИГИТАЛНА АРХИВА СНИМАКА  PACS – 
  
- Архива за чување дигиталних снимака у DICOM 
формату капацитета минимум 2 Тб редудантног 
типа на посебном HDD у оквиру дијагностичке 
радне станице или на посебном одговарајућем 
рачунару серверског типа 
- Чување дигиталних снимака на редундандним 
дисковима у циљу заштите од губитка података 
-  DICОM комуникација са архивом 
 (Queri/Retrieve i Store) 
- Могућност претраге архиве  дигиталних снимака 
- Приступ шифром и администрација  DICOM веза 
на архиву 
 
2. ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА 
 
- PC рачунар, HDD min 500GB 
- монитор дијагонале најмање 19" и резолуције 
најмање 1280х1024 пиксела 
- 2 ком. TFT радиолошких,  DICOM калибрисаних, 
„grayscale“ дисплеја са могућношћу ротације, 
резолуције најмање 1600x1200 piksela 
- Дијагонала дисплеја најмање 20", осветљај 
најмање 1000цд/м2, контраст најмање 700:1 
- Софтвер за претрагу архиве дигиталних снимака,  
 приказ и обраду дијагностичких слика у 
  DICOM формату 
- Учитавање снимака из архиве дигиталних снимака  
 са CD-a и са USB-a 
- Могућност повезивања  на више  архива 
дигиталних снимака  
- Могућност привременог смештања дигиталних 
снимака у локалној архиви радне станице 
- Конвертовање снимака из  DICOM у друге 

1 
комад   
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- Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе 
понуде за исти квалитет или одговарајуће наведеном. 
- Понуђено добро мора бити некоришћено (ново) 
 
 
 
Место и датум:                                           Потпис овлашћеног лица: 
______________                                                                      ___________________ 
                              

М.П 
 

 
 
 
 
 

 

графичке формате (нпр. png, jpeg, gif, tiff) 
- Могућност анонимизације DICOM снимака 
- Могућност једновременог приказа на екрану 
- Алати за обраду слике: увећање, обртање, 
окретање, подешавање контраста и осветљаја, 
подесиве криве за обраду 
- Мерење раздаљина, углова и површина на 
снимцима и означавање 
- Могућност уноса описа и прављења 
дијагностичких извештаја 
- Резање DICOM студија на ЦД са програмом за 
приказ DICOM слика на другим рачунарима 
- Приступ преко корисничког имена и шифре 
- копија документа DICOM Conformance Statement 
произвођача као услов да се могу складиштити 
медицински снимци са уређаја описаног у партији 
бр.1 
 

УКУПНО:  

ПДВ:  

СВЕГА:  


