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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Mатеријал за
дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сагласно члану 63. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 18.4.2019. године, заинтересованo лицe се обратило наручиоцу захтевом за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Mатеријал за дијализу – по типу дијализне
машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1:
На основу података које сте дали у Техничкоj спецификацији за Јавну набавку 404-1-110/18-64
Материјал за дијализу – по типу дијализне машине, сматрамо да су укупни подаци за 6 месеци као
и појединачни подаци за моделе апарата за хемодијализу - за које набављате потрошни материјал
по типу машине, погрешни тe не дају прецизну слику тренутног стања и заступљености по
дијализним центрима. Сходно горе наведеном, дијализни центри се потенцијално доводе у
ситуацију да за одређене моделе апарата за хемодијализу неће бити довољано потрошног
материјала, а да ће за неке имати превише, и у ситуацији када немају тај модел апарата за
хемодијализу у употреби у свом дијализном центру.
Молимо да се изврши корекција укупних и појединачних количина материјала по типу машине,
сходно пресеку стања који би извршила ауторизована установа, и да се у складу са тим - одреди
разуман временски рок у ком би се комплетна набавка потрошног материјала по типу машине
поновила.
Одговор 1:
Централизована јавна набавка материјала за дијализу – по типу дијализне машине, број 4041-110/18-64, покренута је у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13исправка, 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17, 56/18, 68/18, 6/19, 18/19 и 26/19) у даљем тексту:
Уредба) и исту спроводи Републички фонд за здравствено осигурање за потребе
здравствених установа из Плана мреже са којима има закључен уговор поводом
остваривања права на здравствену заштиту. Предметна јавна набавка спроводи се у складу
са одредбама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања, а на основу Плана потреба здравствених
установа који је достављен од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“, у складу са Законом о здравственом осигурању и Уредбом. Сходно
наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог лица да се изврши корекција укупних и
појединачних количина материјала по типу машине, будући да је иста утврђена од стране
надлежне институције, сходно важећим прописима.
Питање 2:
Увидом у техничку спецификацију за партију 8. предметне јавне набавке, процењена јединична
цена је 1.500,00 рсд.
Процењена јединична цена предметног медицинског средства за извођење процедуре
хемодијафилтрације, не одговара цени на тржишту Републике Србије. Наиме, за предметно
медицинско средство за партију 8, цена на тржишту Републике Србије је 1.910,00 рсд и она никада
није мењана. Такође, ни један добављач предметог медицинског средства (у складу са
спецификацијом материјала за дијализу датом од стране Института Батут ) никада није понудио
цену нижу од 1.910,00 рсд.
ВАЖНО: Горе наведено медицинско средство представља комплетан производ за који није
потребна допуна другим медицинским средствима, којима би се омогућила функционалност
сходно захтевима извођења третмана хемодијафилтрацијом.

Стога вам се обраћамо захтевом за појашњење који сте критеријум користили за
одрeђивање цене предметног медицинског средства за партију 8.
Такође, увидом у остале партије којима се набављају медицинска средства са наменом за
хемодијафилтрацију – АВ линије за хемодијафилтрацију ( партије 6,7,9,10,28,29 ) видимо да се
процена вредности јединичне цене за партије које иду за једног произвођача ( ред.бр. партија
9,10,28,29 ) драстично разликује у односу на остале, а на основу начина коришћења за процедуру
хемодијафилтрације ( искључиво заједно за процедуру хемодијафилтрације за апарат
произвођача у партија 9,10,28,29 – због чега се износ цене комплета АВ линије за извођење
хемодијафилтрације добија њиховим сабирањем и износи 2.085,00 рсд.). Самим тим се остали
понуђачи доводе у неравноправан положај, а један произвођач неправедно фаворизује.
Молимо да се изврши корекција процењене јединичне цене за партију 8 предметне јавне набавке у складу
са тржиштем Републике Србије, и то на 1.910,00 рсд.
Одговор 2:
Имајући у виду да је медицинско средство које је предмет набавке у партији 8,
истраживањем тржишта утврђено да је цена по којој је исто набављано 1.910,00 динара без
ПДВ, захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне
документације.
Питање 3:
Увидом у техничку спецификацију за партију 15. предметне јавне набавке, процењена јединична
цена је 600,00 рсд.
Процењена јединична цена предметног медицинског средства не одговара цени на тржишту
Републике Србије. Наиме, за предметно медицинско средство за партију 15, цена на тржишту РС
је 630,00 рсд и она никада није мењана. Такође, ни један добављач траженог медицинског
средства ( у складу са спецификацијом материјала за дијализу датом од стране Института Батут )
никада није понудио цену нижу од 630,00 рсд.
Обраћамо Вам се захтевом за појашњење који сте критеријум користили за одрђивање цене
предметног медицинског средства за партију
Молимо да се изврши корекција процењене јединичне цене за партију 15 предметне јавне набавке
у складу са тржиштем Републике Србије, и то на 630,00 рсд.
Одговор 3:
Процењена вредност јавне набавке, укупна и по партијама је извршена на основу
истраживања тржишта, сходно члану 64. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са расположивим финансијским средствима,
водећи рачуна о начелу једнакости понуђача. За наведено медицинско средство, које је
предмет јавне набавке у партији 15 не постоји утврђена загарантована цена на тржишту
Републике Србије и иста се утврђује у поступку јавне набавке, сходно закону. Сходно
наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог лица.
Питање 4:
Анализирајући медицинска средства које се користе заједно приликом извођења једне терапијске
процедуре хемодијализе, морамо да информишемо Републички фонд здравственог осигурања - да
се за једну процедуру бикарбонатне хемодијализе користе:
- једна АВ линија ( у складу са хемодијализним третманом – стандардна хемодијализа или
хемодијафилтрација )
и
- један суви ( у праху ) бикарбонатни концентрат.
Стога је за очекивати да ће укупна потрошња горе наведених медицинских средстава бити
подједнака за АВ линије ( у збиру за ХД и ХДФ ) са једне и сувог бикарбоната са друге стране.
Увидом у техничку спецификацију за партију 17 – бикарбонатни концентрат у праху од 760гр,
видимо да се укупна количина од 26.482 комада не слаже са збиром АВ линија за партије 8 и 15.
Збир линија за паритије 8 и 15 даје 26.532 комада.

-

Сходно горе наведеном, молимо да се коригује укупна количина за партију 17 и то
на 26.532 комада.

У складу са бројем третмана за који се набавља потрошни материјал за апарата за хемодијализу
Диалог+ тражимо и да се изврши корекција количина за партије 8 и 15 а све у складу са важећим
Правилником о стандардима материјала за хемодијализу Републике Србије. Ово је важно због
односа стандардних хемодијализа ( ниско и високо-ефикасне хд ) и хемодијафилтрација.
-

80%:20%.

Неопходно је да се на основу важећег Правилника стандарда материјала за дијализу члан 7А омогући пацијентима да користе све предности постојећих хемодијализних процедура које су
прихваћене и одобрене важећим Правилником стандарда материјала за дијализу у Републици
Србији.
На основу горе наведеног молимо да се изврши корекција за партију 8 ( 20%
хемодијафилтрација ) и то на 5.306 комада и за партију 15 и то на 21.226
( 80% стандардних хемодијализних процедура ).
-

Одговор 4:
Као што је наведено у одговору на питање број 1. предметна јавна набавка спроводи се у
складу са одредбама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују
из средстава обавезног здравственог осигурања, а на основу Плана потреба здравствених
установа који је достављен од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“. Сходно томе, количине у јавној набавци су дефинисане на основу
наведеног Плана потреба. Овим путем напомињемо да се предметна јавна набавка
спроводи у циљу закључења оквирног споразума и као што је наведено у конкурсној
документацији на страни 4. у делу Техничка спецификација, количине добра наведених у
Прилогу Б – Teхничка спецификација/Списак партија су оквирне количине за потребе
здравствених установа наведених у Прилогу А конкурсне документације – Списак
здравствених установа и то за период од 6 (шест) месеци. Наведене количине представљају
минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим установама
из Плана мреже, у складу са њиховим потребама. Укупна уговорена количина материјала за
дијализу – по типу дијализне машине, зависи од потреба здравствених установа и може да
се разликује од количина наведених у Прилогу Б конкурсне документације - Техничка
спецификација/Списак партија. Сходно наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог
лица за кориговање тражених количина.
Питање 5:
Увидом у техничку спецификацију за партију 25. предметне јавне набавке процењена јединична
цена је 30.000,00 рсд.
Процењена јединична цена предметног медицинског средства не одговара цени на тржишту
Републике Србије. Наиме, за предметно медицинско средство за партију 25 цена на тржишту РС је
34.110,00 рсд и она никада није мењана. Такође, ни један добављач предметог медицинског
средства ( у складу са спецификацијом материјала за дијализу датом од стране Института Батут )
никада није понудио цену нижу од 34.110,00 рсд.
-

Обраћамо Вам се захтевом за појашњење који сте критеријум користили за
одређивање цене предметног медицинског средства за партију 25.

Такође, увидом у остале партије којима се набављају медицинска средства са истом наменом за
друге произвођаче ,видимо да се процена вредности јединичне цене за медицинска средства са
истом крајњом наменом за други тип апарата за хемодијализу поклапа са кретањима на тржишту
Републике Србије.
У складу са техничким карактеристикама апарата Диалог+ измена филтера за високо пречишћену
воду је 2 ком на 150 хемодијализних процедура. Ово омогућава и додатне уштеде у односу на
параметар коришћен у важећем Правилнику стандарда материјала за дијализу, члан 7Б редни број
3, где се наводи да се филтер за високо пречишћену воду мења 2 на 100 хемодијализа.

-

Молимо да се изврши корекција процењене јединичне цене за партију 25, предметне
јавне набавке у складу са тржиштем Републике Србије и то на 34.110,00 рсд.

Одговор 5:
Имајући у виду да је медицинско средство које је предмет набавке у партији 25,
истраживањем тржишта утврђено да је цена по којој је исто набављано 34.110,00 динара без
ПДВ, захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне
документације.
Питање 6:
Увидом у техничку спецификацију за партију 37. предметне јавне набавке процењена је укупна
количина на 1.227 комада.
Нејасне су потребе које је исказао Наручилац техничком спецификацијом предметне јавне набавке
за партију 37.
Наиме, предметно медицинско средство је течност.
Ако Наручилац тражи канистере, онда процењена јединична цена не одговара тржишно упоредивој
на територији Републике Србије која износи 11.520,00 рсд.
Уколико Наручилац тражи литре, неопходно је да то и нагласи у јединици мере Техничке
спецификације предметне јавне набавке и измени постојећу.
- Са убеђењем да је направљен искључиво математички пропуст, и да је потреба
исказана ипак у литрима а не канистерима, молимо да се изврши корекција потребне
количине средства за топлотну стерилизацију за партију 37 и то на 3.317 литар.
Наиме, у складу са техничким карактеристикама апарата Диалог+ за стерилизацију апарата након
употребе је потребно 0,125 литара раствора 50% лимунске киселине. Како је укупан број
предвиђених третмана 26.532 укупно, множењем се добија укупан број од 3.317 литара раствора
50% лимунске киселине.
Користимо ову прилику да нагласимо да се овако ниско процењеним вредностима потрошног
материјала по типу машине, за потребе лечења пацијената на дијализи, на територији Републике
Србије, потпуно обесмишљава концепт који смо као компанија понудили дијализним центрима који
користе нашу опрему, а то је да их у складу са Уредбом Владе Републике Србије о Националном
програму превенцијe, лечењa, унапређењa и контролe бубрежне инсуфицијенције и развоја
дијализе у Републици Србији до 2020. године, могу редовно занављати и увек имати нове апарате
за хемодијализу без трошкова набавке. У складу са горе наведеним, центрима за дијализу је
омогућено да имају редовно сервисирање и одржавање апарата током трајања њихове целокупне
експлоатације, а о трошку добављача.
Све горе наведено наводи нас на питање по ком основу су неки производи исте медицинске
намене процењени на вредности по већој цени и већој количини од других?
Због свега наведеног предлажемо да се цео поступак предметне јавне набавке поништи.
Потребно је омогућити да се кретања на тржишту прате у духу омогућавања динамичног и
позитивно-компетитивног развоја, увођења нових и напредних технологија - а све у циљу
омогућавања што квалитетнијег лечења пацијената на хемодијализи.
Одговор 6:
Захтев заинтересованог лица се прихвата. Приликом израде техничке спецификације за
предметну партију дошло је до техничке грешке. Биће извршена измена конкурсне
документације на начин да се мења јединица мере, тако да иста гласи „l” уместо “kom.“, и у
складу са тим измена тражене количине, тако да иста гласи „3.317” уместо “1.227“.
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