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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: С обзиром да у вашем појашњењу број 1 нисте дали технички опис медицинског
средства (проток, запремина боце овлаживача и остало) поново Вас молимо да нам дате
минималне техничке карактеристике које медицинско средство треба да испуњава.
Одговор: Кисеонички Редукциони вентил служи да регулише притисак и протока

гаса кисеоника који се води према пацијенту. Максимални проток кисеоника
према пацијенту који омогућује овај вентил износи 15 лит/мин. Редуциони
вентил има могућност подешавања протока кисеоника ,али највећи проток који је
потребно да оствари је 15 литара у минути. Редукциони вентил се може
прикључити на централни ситем развода кисеоника преко прикљуне дозне, а
зову се убодни протокомер. Редукциони вентили који се постављају на боцу
кисеоника прикључују се преко навојног прикључка и регулишу проток
кисеоника према пацијенту.
Питање: Зашто не поштујете Закон о стављању лекова и медицинских средстава где је
наведено да тражена медицинска средства (мерач протока кисеоника - flowmetar i
reducir ventil) морају бити регистрована у АЛИМС-у и имати дозволу за стављање у
промет? Наведени производи спадају у категорије IIa и IIb класе. Ваше објашњење „да
се тражи обичан вентил“ је супротно Закону о стављању у промет нерегистрованих
средстава. Такође ваш навод „да не постављате додатни услов“ није законски оправдан
јер је регистрација тражених медицинских средстава од стране здравствених установа
кривично дело за шта су предвиђене озбиљне казне.
Одговор: Наручилац је додао у оквиру својих услова обавезу регистрације у
АЛИМС-у, и изменио конкурсну документацију.
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