ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: OБВ-01-6632
Датум: 27.08.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 22.08.2014.г. примљен
путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.19/2014 – Набавка, испорука, уградња и
пуштање у рад медицинске опреме за операциону салу Опште болнице Ваљево.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на на Партију бр.3. Прилог
бр.7 - Техничка спецификација, ставка 1.17.
Питање бр.1: Ставка број 1.17 гласи: "Максимлани проток гасова 180 л/мин или више"
Молим Вас да промените карактеристику у максимални проток гасова 150 л/мин или више,
јер је тенденција данашње анестезије да се ради са малим ниским протоцима (6 л/мин и
мање ). Протоци преко 150 л/мин се апсолутно никада не употребљавајуу анестезији.
Тражену карактеристику не испуњава ни један произвођач осим Maqet Flow и нико сем тог
произвођача не може да понуди апарат што је супротно ЗЈН.
Молим Вас уважите моју молбу како би и други светски произвођачи могли да учествују у
поступку јавне набавке (MINDRAY, GE, Air Liquide, H&L...)
У супротном молим Вас дајте ми клиниЧо образлоЖње заШо је неопходно да апарат
поседује максимлани проток од 180 л/мин.

Одговор: Захтеви савремене анестезије усмерени су ка високо квалитетној
вентилацији. Имајући то у виду морамо се осврнути на гурпу гојазних и
екстремногојазних пацијената, који су све чешћи и у нашој популацији. Код рада са
таквим пацијентима намеће се потреба за вентилацијом са већим протоком као
основом вквалитетне вентилације. Такође, приликом састављања конкурсне
документације и увидом у каталоге и техничке карактеристике апарата за анестезију
презентованих на нашим просторима увидели смао да више произвођача поседује
апарате са наведеним протоком. Наручилац остаје при свом захтеву дефинисаним у
конкурсној документацији у Прилог бр.7- Техничка спецификација, ставка 1.17"Максимлани проток гасова 180 л/мин или више".
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