
 
 
 
 
 
Številka: 460-I-DeS-296/19 
Datum: 7. 3. 2019 
 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »VZPOSTAVITEV 
RIS/PACS SISTEMA«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 22. 2. 2019, številka objave 
JN001013/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 25. 2. 2019, številka objave 2019/S 039-
087484, naročnik dopolnjuje oz. spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi: 
 
Naročnik v »C) Specifikacija zahtev naročnika« v poglavju »5.2 Specifikacija zahtev za RIS (Radiološki 
Informacijski Sistem)« v tabeli 5 pod zaporedno številko E8 »Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju 
izvidov - pisanje izvida« spreminja oz. dopolnjuje točki 3 in 11: 
 

- točka 3: »Sistem mora omogočati neposredni dostop do informacij o pacientu in obravnavi, 
predhodnih izvidov in slik.« po novem glasi: 
 
»Sistem mora omogočati neposredni dostop do informacij o pacientu in obravnavi v BIS, 
predhodnih izvidov in slik.«; 

 
- točka 11: »Sistem mora podpirati pisanje mamografskih izvidov po metodi BIRADS. Izvedba 

mora biti narejena na način, da uporabnik na grafični predlogi s klikom označuje lokacijo in 
izpolnjuje tabele s klikom, v polje za tekst lahko vsebino piše ali diktira. Sistem mora omogočati, 
da se strukturirani del BIRADS izvida v pdf izpiše v grafični obliki, pri pošiljanju v sisteme, ki PDF 
zapisa ne podpirajo, pa zagotavlja pretvorbo v prosti tekst.« po novem glasi: 
 
»Sistem mora podpirati pisanje mamografskih izvidov po metodi BIRADS. Izvedba mora 
biti narejena na način, da uporabnik na grafični predlogi s klikom označuje lokacijo in 
izpolnjuje tabele s klikom, v polje za tekst lahko vsebino piše ali diktira. Sistem mora 
omogočati, da se strukturirani del BIRADS izvida v pdf izpiše v grafični obliki, pri 
pošiljanju v sisteme, ki PDF zapisa ne podpirajo, pa zagotavlja pretvorbo v prosti tekst. 
 
Sistem mora omogočati tudi naknadno dodajanje podpore drugih presejalnih metod , kot 
so npr. PIRADS, LIRADS, Lung-RADS in drugih ob njihovi vpeljavi v klinično prakso«. 

 
Popravek je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
 
Hvala na razumevanju in lep pozdrav! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno na: 
- Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si), 
- Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/). 
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