ОПШТА БОЛНИЦА
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Војвођанска 75
25000 Сомбор
Матични број: 08906173;

Централа
Секретар
Факс
e-mail
web site

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

Регистарски број: 8236092170;
Шифра делатности: 86-10;
Текући рачуни: 840-801661-66; 840-787667-47; 840-1242761-40

+381 (25) 467–700, 467–800
+381 (25) 467–757
+381 (25) 417–022, 417–088
bolnicaso.direktor@sbb.rs
www.bolnicasombor.org.rs

ПИБ: 106205005;

Сомбор, 12.10.2017. године
Број: 30-4795 појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:

Питање:
1.
Молимо да преформулишете непрецизан захтев „NIV у волуменом и притиском контролисаним
модовима“ обзиром на клиничко функционисање. Ова формулација, коју су описује произвођач
Drager код својих модела, подразумева да у истом прозору приказа (на пр. РС мод) корисник има
могућност да активира мод NIV. Међутим, суштински и клинички, тада се активира NIV мод, и не
може се говорити да је то „NIV мод у РС моду и сл.“ Јер је то клинички нетачно! Без обзира што су
на екрану приказани у истом прозору или нису.
Према томе овакву функционалност исто постижу и сви други респиратори који напомињемо, имају
такође на истом екрану (приказу) расположив мени, тастер или поње (ако је touch screen) за
кативацију NIV мод и могу да га активирају. Без обзира да ли је у истом прозору или са стране
прозора, ако је на истом је екрану (приказу), мануелни маневар корисника је потпуно исти, као у
горе поменутом случају!
Стога молимо да због баналности оваквог захтева избегнете ову, клинички спорну формулацију,
како са по том основу не би одбациле понуде осталих понуђача, односно предлажемо да замените
речи „NIV у волуменом и притиском контролисаним модовима“ само са „NIV“ што је јединио
исправно. Уколико не желите да вршите ову измену, онда вас молим да уважите дато образложење
и прихватите понуде других модела који имају исту функционалност, на начин да на истом
екрану/приказу на коме се, рецимо користи РС или VC мод, имају и расположив мени тастер или
поље да активирају NIV мод по потреби.
Такође овде Вам додатно напомињемо, да из NIV мода постоји аутоматизован повратак у
маханичку вентилацију (РС), уколико пацијент не постиже жељену фреквенцију.
2. Међу побројаним напредним моделима вентилације испустили сте еквивалент мод Spontaneous
Breathing Trial (SBT) предвиђен за проверу способности пацијента да спонтано дише, кога више
реномираних произвођача светских поседује на респираторима (Drager, Maquet, GE Healthcare,
Hamilton, ...). Молимо да и овај познати мод уврстите у делу текста где описујете напредне модове,
додајући на крају: „ ... ili SBT“.

Одговор:
1.

Наручилац је изменио захтеване техничке карактеристике захтеваног добра и обрисао део
текста „у волуменом и притиском контролисаним модовима“ , тако да сада гласи:
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Мора
поседовати активе модове вентилације: волуменом контролисана, притиском
контролисана, Bi-PAP (ili DuoPAP ili Bi-level),PRVC ili autoflow, SIMV у варијантама са контролом
волумена и са контролом притиска, CPAP са подршком притиском, NIV

2. Наручилац је изменио захтеване техничке карактеристике захтеваног добара и додао део текста
тако да сада гласи:
 Мора поседовати неки од напредних модела вентилације намењен процени одвикавања и
одвикавању пацијента од механичке вентилације: SmartCare ili IntelliVent(ASV) ili PAV+ ili NAVA ili
PPS ili SBT

Комисија

_______________________________
Др Соња Вукелић Газдић, члан

______________________________________
Др Милева Ловрић Јовановић, члан

_______________________________
Сава Крендић, дипл. ецц, члан

______________________________________
Мирјана Бокан, дипл. правник, члан
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2

