
 

 
Респиратор 
02/15-Д/ОП 

Документ бр.ДП2 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 25.03.2016. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  

 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
Питање 1: 
Молим Вас да уклоните ставку: 
15. Апарат поседује могућност надоградње сета за коришћење у пољу магнетне резонанце јер у поступку јавних набавку не 
постоји реч „могућност или опционо или надоградња“ или тражите да се обавезно испоручује сет за магнет. Тражену 
карактериситу испуњава само модел Серво И произвођача Маке. 
Одговор 1: 
Прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање 2: 
Молим Вас додатно дефинишите следећу ставку: 
16. Апарат је предвиђен за рад са свим категоријама пацијената: (0.5-250 кг) У свету механичке вентилације килограми су 
ирелевантни јер пацијенти од 80 кг и рецимо од 200 кг имају плућа истог капацитета. Молим вас дефинишите наведену 
ставку у тидалном волумену јер је тидални волумен једина карактеристика респиратора која дефинише категорију 
пацијента. 
Одговор 2: 
Прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање 3: 
Молим Вас поново дефинишите следећу ставку: 
14. Апарат је могуће по потреби скинути са мобилних колица и користити га као транспортни респиратор 
интрахоспитални транспорт, транспорт амбулантним колима, хеликоптером…) 
молимо Вас уклоните ставке које се у пракси не користе : транспорт амбулантним колима, хеликоптером, јер дефинисан 
респиратор не може да се користи у хеликоптеру и санитету (потребан развод компримованог ваздуха.... ) 
Одговор 3: 
Прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање 4: 
Молим Вас уклоните или додатно дефинишите ставку 26. 
„Аутомоде“ 
аутомоде је назив који користи само произвођач МАКЕ, 
Одговор 4: 
Прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање 5: 
ставка 27: 
„Удисајни респираторни волумен : Инфант 2-350 мл ; Адулт 100-4000 мл“ 
молим вас промените у 
Удисајни респираторни волумен : 2--4000 мл 
Произвољно су дате дефиниције до ког опсега је инфант, не постоји инфант од 40 килограма за 
кога тидални волумен износи 350 мл. 
Одговор 5: 
Прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање 6: 
ставка 29 гласи: 
„Удисајни минутни волумен : Инфант 0,3-20 л/мин ; Адулт 0,5-60 л/мин“ 
молим Вас промените у 
Удисајни минутни волумен : 0,3-60 л/мин 
Произвољно сте дали дефиниције до ког опсега је инфант, не постоји инфант коме је одговара 
минутни волумен од 20л/мин 
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Одговор 6: 
Прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање 7: 
ставка број 33 гласи 
„Осетљивост окидача протока (триггер) : 0-100%“ 
промените у 
„Осетљивост окидача протока (триггер) : 0,2-15л/мин“ 
јединица за проток је литар у минути а не проценат 
Одговор 7: 
Прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање 8: 
молим Вас промените систем пондерисања јер је бесмислен и направљен је тако да фирма Пароко добије тендер са 
њиховим моделом Серво И, јер додељујете 20 пондера за НАВА систем који је патентом заштићена технилогија 
произвођача Маке из Шведске. Молимо Вас уважите наше примедбе и направите техничке спецификације респиратора 
сходно вашим реалним потребама а не техничке спецификације које су писане да само фирма Пароко из Новог Сада са 
њиховим моделом Серво И може да учествује 
 
Одговор 8: 
Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Реална потреба наручиоца је систем за неуро-асистирану вентилацију јер 
је предмет набавке респиратор који ће се користити у служби за неонатологију где је научно доказано да овакав систем 
даје најбоље реултате приликом вентилације новорођенчади. Због специфичности самог система, наручилац ову 
карактеристику бодује као техничко-технолошка предност која заправо то и јесте, а при том не искључује остале 
произвођаче који овај систем немају да понуде своје производе. 

 

 

Комисија за јавну набавку 
 „Респиратор“ бр.02/16-Д/ОП  

 
 


