ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-10108
Датум: 19.11.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15)
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен
електронским путем дана 16.11.2018.г. у вези јавне набавке бр.24/2018 – Набавка медицинског
потрошног материјала од гуме, пластике, рентген материјал, завојни материјал, хемикалије и
средства за дезинфекцију.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена
питања:
Питање бр.1: Обзиром да се у партија 4- Катетери уринарни, својом техничком
спецификацијом фаворизује само један понуђач и ограничава конкуренција, молимо тендерску
комисију да потврди да ће прихватити учешће и другог понуђача заступника светски
реномиране компаније из области урологије , и у том смислу да ли ће те прихватити:
-за ставку 1 дужину катетера 40-41цм
-за ставку 2 дужине 30-33цм
-за ставку 3 дужине 41-43цм, транспарентан
-за ставку 4 дужине 40-41цм
Питање за партију 29:
Да ли ће те прихватити дужину сонде 70цм?
Одговор: За ствку број један у партији бр.4 наручилац је навео минималну дужину
катетера 41 цм, што значи да су за наручиоца прихватљиве дужине катетера исте и веће
дужине од 41 цм .
Одговор за ставку 2 „Катетер Foley силиконизиран латекс, педијатријски ЦХ 8 и 10 са
посебно истуреним наставком за пласирање шприца на другом краку катетера, ПВЦ
увођачем, са балоном од 3мл. Дужина катетера 33цм“: Педијатријски Фолеy уринарни
катетери на свом спољашњем крају имају 2 крака, који су дужине око 3 цм, тако да
укупна дужина катетера која је доступна пласирању у доњи део уринарног тракта износи
30 цм, 3 цм краће од њихове укупне дужине. Такви катетери који су укупне дужине 30
цм су заправо за 3 цм краћи и износе 27 цм дужине доступне за пласирање у доњи део
уринарног тракта. Приликом пласирања катетера, катетер се прво убаци целом дужином,
како бисмо били сигурни да је део са балоном ушао у мокраћну бешику а не да је застао у
мокраћном каналу или се посувратио у обрнутом смеру, што се може десити са краћим
катетерима и због чега може доћи до перфорације мокраћне цеви када се балон надува.
Зато је неопходно да Фолеy уринарни катетери буду одговарајуће дужине или мало
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дужи(прихватљиво одступање +5% од захтеване дужине ) од тога, али никако краћи од
дужине наведене у техничкој спецификацији...
Одговор за ставку 3:„Катетер Foley силиконски (100% силикон) дволуменски,
непровидни, ЦХ 16,18,20, балон 5-10мл. Дужина катетера 43цм, радиопактан, са чепом за
катетер“.
Нетраспарентни силиконски катетери превасходно се користе у сврху дуготрајне, некад и
доживотне интермитентне катетеризације мокраћне бешике код деце, као и код одраслих,
и у свету се препоручују а и код нас се користе из истих разлога: у циљу дискреције и
поштовања пацијентове личности и његовог права на приватност, с обзиром да се
користе свакодневно и више пута у свим околностима, некад и посебним, на јавним
местима, у болници на одељењима, на радним местима и у друштву.
Транспарентни силиконски катетери омогућавају визуелизацију дренаже урина.
Силиконски катетер обезбеђује побољшану дренажу са луменом који је приближно 30%
већи од латексних катетера. У унутрашњој шупљини силиконског уринарног катетера не
може се формирати талог, а дренажа је глатка. Из тог разлога силиконски катетер се
користи и за дуготрајну, интермитентну катетеризацију болесника који захтевају такав
третман, а код којих се очекује пражњење нормалног урина, а не страни садржај у
урину. Како би се личност пацијента, ионако примораног на дуготрајну или још теже
доживотну катетеризацију мокраћне бешике, заштитила од радозналости
и љубопитљивости околине и на тај начин испоштовало право на приватност његове
личности и право на болест и инвалидност, а што је одређено и уредбом Светске
здравствене организације за дуготрајну, интермитентну уринарну катетеризацију,
препоручују се нетраспарентни силиконски катетери, да се споља не би видео садржај
катетера (урин), који се код ових болесника празни обично у пелену код деце или
директно у wц шољу код одраслих. Зато су постојећом спецификацијом за ову употребу
и тражени нетраспарентни, а НЕ транспарентни силиконски уринарни катетери.
За наручиоца је прихватљива понуда у којој је понуђена сонда дужине 70цм у партији
бр.29, стим што понуђено добро мора да задовољава остале зехтеве из конкурсне
документације (да је сонда уретрална Chevassu са металним водичем и конектором
ЦХ04-10).
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