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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 26.08.2014.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 Прилог бр.7- Техничка
спецификација за Партију бр.2- Набавка, транспорт, испорука и пуштање у рад апарата за
принудну механичку вентилацију и на основу измене техничке документације за исту
партију од 22.08.2014.године, ставка 1.3:
„Вентилациони модови: VC-CMV, VC-SIMV, VC, PC, spnCPAP, BIPAP или сл., SIMV
(PRVC) + PS, VS или сл., PC-SIMV, NIV И NAVA; PAV; PPS и сви еквивалентни модови
наведеним модовим (мод вентилације помоћу назогастричне сонде и специјалног модула
који мери електроинпулсе дијафрагме и тако добијеним подацима одређује најповољнију
подршку пацијентима приликом вентилације) или еквивалент - уз овај мод испоручити
једно паковање катетера за рад са пацијентима „
.
Питање бр.1: Пошто сте изменом техничке документације за партију 2 од 22.08.2014.
прихватили предлог потенцијалног понудађа и изједначили мод NAVA са модовима PAV и
PPS, тиме сте направили кардиналну грешку. Наиме, мод NAVA (неуро-асистирана
вентилација) је посебан мод вентилације који је контролисан од стране самог пацијента на
основу нервног импулса који шаље мозак у жељи да сам контролише дисање као и све
остале параметре дисања. NAVA остварује 100 % синхронизацију пацијент-вентилатор, а
испоручује само и тачно онолико ваздуха колико пацијент тражи, односно у складу са
јачином Edi (дисајног) сигнала breath-by-breath. При томе је овај мод апсолутно сигуран, јер
има два помоћна мода (Pressure Support i Pressure Control), па пацијент никада не може
остати без ваздуха. Осим тога, NAVA помаже и приликом постављања дијагнозе, открива
неуролошке и срчане проблеме које често није могуће запазити на основу стандардног
мониторинга. Овај мод се највише користи на пацијентима у тешком стању - будућим
кандидатима за интубацију, када ће дати информације када га треба интубирати и наравно,
када за то дође време, даје савете и за екстубацију интубираних пацијената. Овај мод се
може користити са једнаким успехом за све категорије пацијената - од неонатуса до
одраслих, у инвазивној и неинвазивној вентилацији. Уз мод NAVA је потребно испоручити
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и модул као и сет катетера. Модове које су предложили потенцијални понуђачи и које сте
прихватили као наручилац и изједначили са модом NAVA, никако не представљају
еквивалент нити приближно раде на сличном принципу и зато Вас молимо да се конкретно
изјасните, да ли желите апарат са модом NAVA како бисте постали прва здравствена
установа у тој регији која има такав апарат или желите апарат који има
једноставније модове као што су PAV и PPS или Аутомоде који може бити еквивалент
траженим модовима. Уколико се одлучите за другу опцију, молимо Вас да избришете
ставку NAVA и све остале сегменте који чине овај мод и да ставка гласи ,,Вентилациони
модови : VC-CMV, VC-SIMV, VC, PC, spn CPAP, BIPAP или сл., SIMV (PRVC) + PS, VS
или сл., PC-SIMV, NIV И NAVA; PAV; PPS; Аутомоде и сви еквивалентни модови
наведеним модовима".

Одговор: Све Ваше наведене предност мода NAVA познате су и наручиоцу и познато му
је да се не може изједначити са поменутим модовима (PAV; PPS) који се користе при
одвикавању пацијента од респиратора. Имајући то у виду, наручилац остаје при својој
техничкој спецификацији и задржава могућност постојања и мода NAVA( са пратећом
опремом – модул и паковање катетера за рад са пацијентима) уз унапред поменуте модове у
циљу постизања што веће конкуренције, а све у складу са ЗЈН Чл.10- Начело обезбеђивања
конкуренције.
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