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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 30.4.2019. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу захтевима за
додатним појашњењима 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:
Неспорна је чињенице да је иницијално објављена конкурсна документација дефинисана на
потпуно транспaрантан начин, те да је после дужег времена омогућена конкуренција у складу са
Законом о јавним набавкама.
Приликом појашњења конкурсне документације објављене на Порталу ЈН дан 25.04.2019 године,
остале су одређене недоумице у ком правцу ће бити измењена конкурсна документација, коју је
Наручилац најавио, прихватајући аргументе потенцијалног понуђача (Питање 7, Одговор 7)
У циљу информисања Наручиоца са битним чињеницама које су од утицаја у вези са горе
наведеним питањем достављамо ифнормације које Наручиоцу могу бити од помоћи у коначном
дефинисању услова за ућешче у ЈН.
Објашњења заинтересеваног лица, које је Наручилац прихватио, не одговарају чињеницама и
имају за циљ да прикажу да је апарат за кога се набавља потошни материјал, затворени систем тј
да заинтересованом лицу омогући монопол у понуди потрошног материјала. (у прилогу одлука РК
за заштиту права бр: 4-00-810/2018)
Оспоравање Стручног мишљења АЛИС-а да понуђено средство представља паралелу средству
произвођача, је паушално и не одговара процедури израде стручног мишљења.
Агенција за лекове и медицинска средства Републике Србије, на основу Закона о медицинским
средствима чл 3. врши поверене послове (т.1-14) као и друге послове у складу са Законом и
подзаконским актима у које поред осталог спада и Давање стручног мишљења за медициснка
средства на основу захтева произвођача, представника произвођача као и другог правног лица.
АЛИМС не издаја формална већ Стручна мишљења. Стручно мишљење о паралели за
медицинска средства, се израђује на основу анализе документације произвођача упоредних
медицинских средстава, достављене у поступку уписа одностно регистрације медицинског
средства као и додатне документације која се доставља на позив Агенције. Упоређује се хемијски
састав, начин деловања, техничке карактеристике као и начин употребе медицинског средства.
Нетачна је тврдња заинтересованог лица да сва средства намењена за дезинфекцију апарата могу
да се прoгласе „паралелом“ само на основу намене и класификације. Позив заитересованог лица
да се достављање потврде АЛИМС-а о паралели медицинског средства са средством
произвођача, брише из конкурсне документације предствља недозвољени притисак на Наручиоца
са намером да себи обезбеди повлашћени положај у односу на друге понуђаче. Проблем који
заинтересовано лице има са надлежностима Агенције требао би да решава у комуникацији са
Агенцијом и Министарством здравља РС. Захтев да се као доказ компатибилности понуђеног
добра достави Стручно мишљење АЛИМС-а о паралели, уобичајени је документ у досадашњим
поступцима јавних набавки (пример: КБЦ Земун, КЦ Србије, ОБ Бор и др)
Питање:

Позивамо Наручиоца да на основу изнетих доказа не мења конкурсну документацију у делу која се
одности на „Стручно мишљење АЛИМС-а о паралели понуђеног добра са добром произвођача
апарата
У прилог горе наведеном предлогу истичемо и следеће чињенице:
Од 6 представника произвођача апарата, 4 заинтересована лица су се обратили Наручиоцу за
појашњење КД, а само једно лице има примедбу на начин доказивања компатибилности или
техничке спецификације средства за дезинфекцију апарата
Произвођач апарата као ни његов представник, неће ни под којим условима издати потврду о
компатибилности дугом понуђачу, чак ни кад има сазнање да је средство компатибилно, јер нема
економског интереса да такву потврду изда директном конкуренту у поступку ЈН
Од 2017, године учествујемо у ЈН Потрошни материјал за дијализу у партији „ Средство за
дезинфекцију апарата Фрезениус. У најмање 10 Јавних набавки, наша понуда је била одговарајућа
и прихватљива од чега су 6 изабране као најповољније понуде.
У протеклом периоду у дијализним центрима са којима имамо Уговоре извршено је око 42.000
процедура дезинфекције апарата. Никада није било прекида циклуса, квара апарата и најважније
од свега није било нежељених ефеката по пацијенте.
Питање;
Да ли је за Наручиоца прихваљиво да се као доказ комаптибилности понуђеног добра доставе
копије Уговора са другим Наручиоцима из мреже здраствених установа?
У свим понудама Наручиоцу достављамо гаранцију Произвођача добра да је средство безбедно за
пацијенте и апарате и потпуну гаранцију да би сваки квар или хаварија на апарату као последица
употребе понуђеног добра била надокнађена oд стране произвођача.
Питање:
1. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се као доказ компатибилности поднуђеног добра,
достави Изјава понуђача/произвоћача да је понуђено добро одговарајуће и да произвођач/понуђач
даје гаранцију да ће Наручиоцу надокнадити штету услучају квара на апарату који би настао као
последица употребе понуђеног добра?
Прихватањем предлога Наручилац ће омогућити конкуренцију у поступку Јавне набавке,
истворемено, кроз материјалну изјаву-гаранцију Понуђача, обезбедити испоруку добара која
омогућавају правилну и непрекидну експолатацију апарата.
Одговор 1:
Имајући у виду образложење, изнето у захтеву заинтересованог лица за додатним
појашњењем конкурсне документације за предметну јавну набавку, комисија за јавну
набавку прихвата исто и обавештава заинтересована лица да се ставља ван снаге одговор
на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације број 404-1-64/18-22 од
25.4.2019. године, у делу који се односи на одговор број 7. Сходно наведеном, доказ
техничке спецификације, утврђен на страни 4 од 37 конкурсне документације за предметну
јавну набавку, под тачком 9 остаје непромењен и гласи: „9. Сва добра која се нуде морају
бити компатибилна моделу апарата из спецификације за који се набавља материјал, за шта
као доказ понуђач доставља изјаву произвођача апарата или овлашћеног представника
произвођача апарата да је понуђено добро у потпуности компатибилно са моделом апарата
на коме се користи или Стручно мишљење Агенције за лекове и медицинска средства
Србије да је понуђено медицинско средство паралела медицинском средству произвођача
апарата који је наведен.“ Такође, поред наведеног услова, а имајући у виду горенаведени
одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, у делу који се односи
на одговор број 4, биће оцењена као прихватљива понуда за добро, уколико се не ради о
добру произвођача машине, која по свом хемијском саставу, као и важним физичко
хемијским карактеристикама, у свему одговара карактеристикама које је произвођач машине
назначио као нормиран производ за ту намену у упутству за употребу за ХД апарат.

Питање 2:
ПАРТИЈА 31 ( 10 Л) ком
Имајући у виду да величина паковања није од утицаја на предмет јавне набавке,
Питање:
Да је за Наручиоца прихватљива понуда добра у канистеру од 5 литара (аналогно ком= 2х5 лит)?
Одговор 2:
За партију 31 - Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10L (Fresenius) ili odgovarajuće, за
наручиоца је прихватљива понуда добра у канистеру од 5 литара, уколико одговара
траженој техничкој спецификацији и уколико не прелази износ процењене вредности јавне
набавке за ту партију.
Сходно томе, биће извршена измена конкурсне документације, у делу који се односи на
прилог В – Образац понуде, на начин да у колону „Укупно количина“, за партију 31, понуђач
сам уноси количину коју нуди, у зависности од паковања које нуди, тако да одговара укупно
траженој количини у прилогу Б – Техничка спецификација за наведену партију (3.795 комада
у паковању од 10 литара).
Питање 3:
Имајући у виду одговоре на наша питања о измени количине за поједине партије, да се ради о
набавци на основу плана потреба здравствених установа, који је достављен од Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, те да напомињете да наведене количине
представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравстрвеним
установама из плана мреже, у складу са њиховим потребама.
Можемо уочити да су дате минималне количине, док максималне количине нису дате. У вези са
тим постављамо конкретно питање:
Да ли ће две здравствене установе које имају апарате Белко Формула 2000, моћи да склопе
уговоре о куповини укупно: 2.400 комада АВ линија за апарате Белко Формула 2000 (партија 1.),
2400 сувих биукарбоната у одговарајућем паковању од 750 грама (партија 40.), 420 литара
средства са дезинфекцију апарата (партија 34.) и 60 филтера за високопречишћену воду
(партија19.) све за апарате Белко Формула 2000, иако су у техничкој спецификацији конкурсне
документације у партијама 1., 40., 34. и 19. дате мање количине?
Одговор 3:
Као што је већ напоменуто, количине за предметну јавну набавку утврђене су на основу
Плана потреба здравствених установа који је достављен од стране Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 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, с тим да се уговори
на основу оквирног споразума закључују у складу са обезбеђеним финансијским
средставима за ту намену.
Питање 4:
Увидом у партију 13. – Средство за дезинфекцију и декалцификацију машине на бази лимунске
киселине или перисирћетне киселине (за тип апарата Nipro, модел Surdial X) или одговарајуће,
уочили смо да је процењена вредност за предметно добро испод реалне тржишне вредности,
односсно цене за коју се ово добро тренутно продаје на тржишту, а то је 1.438,00 динара по литри.
Молимо вас да ово узмете у обзир и извршите измену конкурсне документације.

Упапред се захваљујемо на разумевању.
Одговор 4:
Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju mašine na bazi limunske ili persirćetne kiseline (za tip
aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće је предмет ове јавне набавке и исто је
предвиђено у партији 30, а не 13 као што наводи заинтересовано лице. Имајући у виду да је
за медицинско средство које је предмет набавке у партији 30, истраживањем тржишта
утврђено да је цена по којој је исто набављано 1.438,00 динара без ПДВ, захтев
заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације.
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