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Број: 5/18/2-3646 
Дана: 26.11.2018.  
 
(одговор број 1) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке добара – опрема за Одељење за анестезију, интензивну негу 
и терапију, број јавне набавке 111-2018-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за 
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.10.2018. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без 
броја од 21.11.2018. године, код Наручиоца заведено под бројем 5748/18, за партију број 1 - 
Апарат за анестезију са монитором. 

Питања   
Partija  1- Aparat za anesteziju sa monitorom 
 
Stavka 2- Da li prihvatate aparat koji ima individualne kočnice na svakom točkiću umesto centralne? 
Obzirom da ovo ni u kom slučaju ne utiče na kvalitet samog aparata ni njegove performanse, molimo 
da dozvolite i aparate sa ovom karakteristikom. 
 
Stavka 4 – Da li prihvatate aparat koji ima dve fioke, obzirom da su tako dizajnirane sa dovoljno 
prostora za odlaganje dodatnog materijala te u potpunosti zadovoljavaju traženu karakteristiku? 
 
Stavka 20 
d- Da li prihvatate aparat koji ne poseduje mod  sinhronizovane intermitentne mandatorne ventilacije 
kontrolisane pritiskom? 
đ- Da li prihvatate aparat koji ne poseduje mod:  Sinhronizovana intermitentna mandatorna ventilacija 
pritiskom kontrolisana sa garantovanim volumenom ili ekvivalentan 
 
Stavka 21: 
g)  Da li prihvatate aparat čiji je trigger protokom u rasponu od 1.0 – 10.0, obzirom da je ovo neznatna 
razlika u odnosu na traženu vrednost? 
 
Stavka 24: 
Da li prihvatate uređaj koji ima sledeće petlje respiratorne mehanike - pritisak-volumen, protok-
volumen? 
 
Stavka 26: 
Da li prihvatate uređaj koji nema  izražene troškove potrošnje inhalacionih anestetika, obzirom da ova 
stavka nije ni u kom slučaju od važnosti za rad uređaja, a insistiranjem na njoj, ograničavate 
konkurentnost javne nabavke? Smatramo takođe i da se podešavanje protoka uvek mora raditi u odnosu 
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na opšte stanje pacijenta, pre nego u odnosu na ekonomičnost potrošnje anestetika, te molimo da se 
prihvate i uređaji koji ovu karakteristiku nemaju, da bi u postupku javne nabavke Naručioc obezbedio 
više kvalitetnih ponuda. 

Одговори Наручиоца 

Ставка 2 

Наручилац прихвата као основан захтев, те ће извршити измену конкурсне документације у делу 
техничких карактеритика, ставка 2  како следи: 

„Компактан, мобилан апарат са централном кочницом или кочницом на сваком точку апарата“. 

 

Ставка 4 

Наручилац прихвата као основан захтев, те ће извршити измену конкурсне документације у делу 
техничких карактеритика, ставка 4  како следи: 

 „Конзола систем са фиокама које омогућавају лакше и одговарајуће раздвајање материјала и 
прибора. Број фиока – три, прихватљиво и две фиоке, уз услов да макар једна има преграду“. 

 

Ставка 20 

Предлог није прихватљив. SIMV варијанте модова са притиском контролисаном вентилацијом и 
варијантом притиском контролисаном вентилацијом са гарантованим волуменом (VG) или 
еквивалентно, омогућавају прецизнију контролу вентилације, а код VG варијанте циљни 
волумен се испоручује при најнижем инспираторном притиску, што је клинички повољије за 
пацијента. 

Већи број произвођача на својим апаратима за анестезију нове генерације поседује тражене 
варијанте SIMV модова. 

Наручилац остаје при захтеву како је формулисан. 

 

Ставка 21 

Предлог није прихватљив. Тригеровање протоком у минималном опсегу 0,2 – 10 l/min омогућава 
већу осетљивост, што је битно код препознавања спонтаног покушаја удаха пацијента. Тражену 
осетљивост тригера протоком поседује већи број произвођача на својим апаратима за анестезију 
нове генерације. Наручилац остаје при захтеву како је формулисан. 

Ставка 24 

Предлог није прихватљив. Тражена визуализација респираторне механике омогућава бољу 
идентификацију и тумачење појаве рестриктивности протока код вентилирања пацијента. 
Наручилац остаје при захтеву како је формулисан. 
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Ставка 26 
Предлог није прихватљив. Карактеристика је додатна информативна подршка кориснику у раду. 
Одлика многих апарата за анестезију нове генерације различитих произвођача је да имају обраду 
података потрошње ресурса (гасови, агенс) и на различите начине дају индикацију кориснику за 
подешавање у циљу оптимизације процедуре, економичнијег рада и очувања животне средине. 
У захтеву се јасно тражи да препоручени проток обезбеђује циљну концентрацију FiO2 за 
пацијента. 
 
Наручилац остаје при захтеву како је формулисан. 
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