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На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
Питање 1: 
Ставка 27: Удисајни респираторни волумен : 2-3000 ml 
На наше питање : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор удисајног волумена 20-2000 ml ? 
Овај удисајни волумен је погодан за све старосне категорије пацијената , телесне масе од 3 – 250 kg. Већина 
реномираних светских произвођача користи не користи опсег преко 2000 мл ( GE, Covidien, Hamilton, Mindray, 
Hayer ... ) , а у пракси се удисајни волумен и не подешава преко ових граница. Ваш одговор је гласио : Није 
прихватљиво зато што се респиратор користи за старосне категорије пацијената телесне масе од 500г па 
навише. Питање 1 : Овим нисте објаснили зашто Вам је потребан удисајни волумен од 2000-3000 мл. И сами 
знате да се ова вредност не користи у клиничкој пракси, чак је сваки волумен преко 1 800 мл потенцијално 
опасан по пацијента. Молимо Вас да ову ставку промените у - Удисајни респираторни волумен : 2-2000 ml 
Уколико и даље остајете при свом захтеву молимо Вас да нам дате потпуну клиничку оправданост, као и тачне 
случајеве у којима сте користили респираторни волумен преко 2000 мл. Уколико не дате конкретан и потпуно 
клинички оправдан одговор уложићемо захтев за заштиту права понуђача. 
 
Одговор 1: 
Прихватљиво је да Удисајни респираторни волумен не буде већи од 2000 ml али није прихватљиво да не 
буде мањи од 20 (20-2000 како сте ви навели). Дакле, прихватљив удисајни волумен је 2-2000 ml. Наручилац 
ће извршити измену конкурсне документације. 

 
Питање 2: 
Ставка 30 : PEEP : 0-50 cmH2O 
На наше питање : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди респиратор са опсегом РЕЕР од 0-45 cmH2O, 
будући да се у пракси РЕЕР не подешава преко 40 cmH2O Ваш одговор је гласио : Није прихватљиво јер су 
потребне опције због тога што ће се респиратор користити и за све остале старосне групе пацијената са 
најразличитијим здравственим проблемима респираторне природе. Питање 2 : Овај одговор није прихватљив 
јер ни на који начин нисте оправдали опсег од 46-50 cmH2O . На интернету можете наћи више студија о 
подешавању вредности РЕЕР , и нигде се та вредност не подешава преко 40, чак су уобичајене вредности око 
15. Због тога Вас још једном молимо да ову ставку промените у - PEEP : 0-45 cmH2O Уколико и даље остајете 
при свом захтеву молимо Вас да нам дате потпуну клиничку оправданост, као и тачне случајеве у којима сте 
користили РЕЕР преко 45 cmH2O. Уколико не дате конкретан и потпуно клинички оправдан одговор уложићемо 
захтев за заштиту права понуђача. 
 
Одговор 2: 
Прихватљив је опсег РЕЕР од 0-45 cmH2O. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Питање 3: 
На питање потенцијалног понуђача од 04.03.2016 које је гласило : 
1. Питањa : 
У техничким карактеристикама под ставком број 42 тражите: -Овлаживач који је медицинско средство и мора 
бити регистрован у АЛИМСу. -Комора за инфант пацијенте је такође медицинско средство и мора бити 
регистрован у АЛИМСу. Под ставком број 45: -Сет пацијент црева је такође медицинско средство и мора бити 
регистрован у АЛИМСу. Питање: Да ли ћете тражити у обавезној тендерској документацији решења за 
медицинска средства овлаживач, инфант комору и сет пацијент црева? Одговор 1: Да, за опрему и припадајуће 
делове треба приложити решења АЛИМС-а , како је описано у Упутству. 
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С обзиром да су у овом питању набројани САСТАВНИ ДЕЛОВИ респиратора, који се не региструју посебно 
уколико се испоручују уз апарат, молимо Вас да овај захтев у потпуности избаците. Када будете наручивали 
посебно потрошни материјал, онда имате право да тражите АЛИМС за сваки појединачни део, али не и када 
купујете апарат. Начин на који је формулисано ово питање ставља у повлашћени положај једног понуђача , што 
представља најгрубље кршење Закона о Јавним Набавкама. 
 
Одговор 3: 
Наручиоцу није намера кршење Закона о јавним набавкама нити кршење Закона о лековима и 

медицинским средствима. Наводи из питања бр.3 ће бити размотрени и наручилац ће у складу са својом 

одлуком изменити конкурсну документацију. 

 

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

 
 


