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ПРИЛОГ БР. 1 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА 

1) Опис предметног апарат и мимилне захтеване техничке карактеристике 
 

Врста и намена апарата: Портабилни ултрасонографски апарат за радиолошку дијагностику у педијатрији 
Узраст болесника:   0 - 18 година. 
Телесна маса болесника:   1 - 100 килогрма и више. 
Анатомске регије и органи: Абдомен, карлица, ендокрањум (кроз фонтанелу), врат, екстремитети, ситни делови тела (дојка, тироидеа, 

скротум), мускулоскелетни и зглобни систем, крвни судови (мождани, периферни и магистрални изузев срца). 
Интерветне процедуре: Циљана биопсија, пункција, дренажа. 
 

МИНИМАЛНЕ ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

ОПИС АПАРАТА  
Портабилни ултразвучни апарат високе класе са колор доплером, тежине до 7 
кг без колица. 

 

Број акивних конекција за сонде које се купују уз апарат: на кућишту апарата 
једна, на транспортним колицима најмање три. 

 

У току рада све три сонде су доступне за електронски избор активне сонде  
Интегрисана батерија за независно напајање струјом (без прикљлучења на 
мрежу) у трајању миниммално 30 мин. 

 

Тастатура са позадинским осветељењем интегрисана на апарату  
МОНИТОР  

Интегрисани ЛЕД/ЛЦД монитор високе резолуције  
Дијагнонала монитора не мања од 15 инча (без оквира)  
Резолуција монитора не мања од 1024x768  
Могућ приказ слике преко читавог екрана  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
Динамски опсег система не мањи од 200 dB   
Број хардверских канала минимум 128, без мултиплексирања  
Највећа дубина снимања не мања од: 30 cm за конвексне сонде,  7 cm за 
линеарне сонде 

 

Максимални “Frame rate” у 2Д моду минимално 600 fps  
Број нијанси сиве боје у Б моду не мањи од 256  
Оптимизација слике једним кликом  
Оптимизација слике једним кликом у “color Doppler” и “PW Doppler” моду  
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Интегрисани хард диск за чување података нe мањи од 100 GB  
Најмање 8 ТГЦ клизача за подешавање криве осветљења  

МОДОВИ, ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈА СНИМАЊА  
Модови: 2Д мод (Б мод), ТХИ-Ткивни хармонијски мод, “PW spektralni 
Doppler” мод, “HPRF”, “Color Doppler”, “ Power Doppler”, “Duplex” и “Triplex” 
„Doppler“ мод. 

 

ТХИ на свим понуђеним сондама, навести ТХИ техологију  
Просторно компоновање слике симултаним снимањима из више различитих 
праваца, навести софтвер 

 

ТХИ симултано са “color Doppler” модом  
Могућност детекције протока крви на у периферним судовима неком од  
техника високе осетљивости (“Color Flow”, “S Flow”, “HD Flow” и др.) 

 

“Speckle reduction” техника за редукциу шума  (навести назив софтвера)  
Омогућен постпроцесингa на већ снимљеним прегледима   
Интегрисани протокол за памћење алгоритма прегледа и могућност 
репродуковања  истог притиском на једно дугме (“Sca Assistant”, “Ez Exam”, 
“Protokol Assistant” или сл.) 

 

Пакети мерења и калкулација за прегледе абдомена, коштано зглобног 
система, ЦНСа, крвних судова, ситних делова 

 

СОНДЕ  
 Апарат је опремљен са најмање три сонде високог квалитета са минимално 
192 елемента по сонди 

 

За преглед абдомена: 
2Д  конвексна сонда опсега 2-6 MHz  (одступање  ± 1 МHz на оба краја), 
минимум 192 елемента 

 

За преглед површинских ткива, абдомена,  кукова и крвних судова :  
 2Д линеарна сонда опсега 3-10 МHz (одступање  ± 3 МHz на оба краја), 
минимум 192 елемента 

 

За преглед ситних органа, повшинских ткива и крвних судоава: 
2Д  линеарна сонда опсега  од 6-16 МHz (одступање  ± 3 МHz на оба краја), 
минимум 192 елемента 

 

Сет за циљану биопсију-пункцију за  линеарну сонду ниже фреквенције (за 
величину игле 16-20 Г) 

 

Појачање визуализације положаја игле у току интервентних процедура   
Ако понуђач нуди већи број сонди, сонде морају бити фреквентног опсега 
погодног за преглед деце, минимум 192 елемента по сонди, компатибилне са 
техичким карактеристикама апарата. 
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СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРАНСФЕР СЛИКА, УМРЕЖАВАЊЕ СИСТЕМА  
Дигитална аквизиција слика и клипова  
ЦИНЕ меморија за минимум 2000 слика  
Интегрисана база података за архивирање слика и клипова   
Архивирање снимака у “DICOM 3.0”, “AVI” и “JPG” формату на интегрисаном  
ЦД, ДВД уређају и УСБ  

 

“DICOM” пакет за комуникацију са информационим системима (“PACS”, 
“RIS”, “HIS”) са функцијама “QUERY/RETRIVE, STORE, DICOM PRINT, 
WORK LIST” 

 

ТРАНСПОРТНА КОЛИЦА  
Транспортна колица (“Roling Stand Trolley”) са постољем за апарат и  принтер, 
са прикључком за најмање три сонде 

 

Хидраулично или елекромоторно подешавање висине колица  

ПРИНТЕР, црно-бели  
Термални принтер на постољу у оквиру транспортних колица  

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ  
Упуратво за употребу (штампано и на ЦД-у, по два примерка) на српском и 
енглеском језику и сервисну документацју на енглеском језику (штампана и на 
ЦД-у) 

 

Гарантни рок 2 године  
У гарантном року превентивно одржвање система најмање 2 пута годишње, 
бесплатно 

 

Софтвер инсталисан у рачунарске компоненте система је најновије верзије   

Бесплатна софтверска унапређења инсталисаног системског софтвера, која  
произвођач опреме оствари током гарантног року и у 3 године постгарантно, 
испоручилац опреме инсталише купцу бесплатно у року од 6 месеци од 
почетка примене софтвера. 

 

Резервни делови доступни најмање 10 година по испоруци  
Услови сервисирања: време одзива не дуже од 24 сата од пријаве квара.  

Испоручилац апарата спроводи обуку лекарског и техничког особља за 
руковање опремом о свом трошку 

 

Наручилац опреме задржава право да током евалуације понуда  провери 
наведене техничке карактеристике апарата о трошку понуђача 
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Б) Структура цене 
 

Р. Б. Опис 
Јединича 

мере 
Потребна 
количина 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупна цена без ПДВ- 

1 2 3 4 5 6=4*5 

1 
Портабилни ултразвучни апарат, ближе описан у 
тачки 1) – Опис предметног апарата и минималне 
захтеване  техничке карактеристике 

Ком  1 
  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:  

ИЗНОС ПДВ-А:  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:  

 
 

 

Датум: _____________     МП       ______________ 
                   
                        понуђач 

 

 

 

 

 

 

 


