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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
материјала за перитонеумску дијализу за 2014. годину бр.јн. 404-1-110/14-21

Дана 14.02.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом број 042 од 14.02.2014.
године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу за 2014.
годину бр.јн. 404-1-110/14-21, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12).
Питања заинтересованог лица:
1. Молимо да појасните термин „нови пацијенти“ за групу партија 9-12 техничке спецификације
јавне набавке. Да ли Наручилац новим пацијентом сматра сваког пацијента који започиње терапију
методом перитонеумске дијализе у 2014. години или се „новим“ сматра пацијент који је преко броја
постојећих болесника?
2. У делу техничке спецификације јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу за 2014.
годину који се односи на аутоматску перитонеумску дијализу, а које су рађене на основу постојећег
стања на терену, за пацијенте који су на Baxterovim апаратима предвиђене су само две опције APD
1B и APD 2А, што осликава тренутно стање. Међутим, како се понекад зависно од статуса пацијента
указује потреба за изменом проскрипције и применом врсте дијализе које нису обухваћене техничком
спецификацијом, како ће пацијентима који користе апарате и системе произвођача Baxter омогућити
доступност и других врста дијализа предвиђених Правилником о стандардима материјала за дијализе
(нпр APD 1B и APD 2А)? Да ли ће се у таквим случајевима примењивати само врсте дијализа
предвиђене Уговором или ће пацијентима бити доступне све врсте дијализа предвиђене Правилником
о стандардима материјала за дијализе? Зато вас молимо да техничку спецификацију за болеснике
који користе апарате и системе произвођача Baxter усагласите са Правилником о стандардима
материјала за дијализе додаванјем група APD 1А и APD 2B или да Моделом оквирног споразума
прецизирате могућност да се у оваквим случајевима примењују и врсте дијализа предвиђене
Правилником о стандардима материјала за дијализе које нису обухваћене техничком спецификацијом
у јавној набавци.
3. Ако Правилник о стандардима материјала за дијализе препознаје продужетак катетера, зашто
са Моделом оквирног споразума у тачки 7.5 конкурсне документације захтева да добављач о свом
трошку осигураницима обезбеди и међукатетер, што је други назив за већ поменути продужетак
катетера? Да ли је намера Наручиоца била да од добављача захтева обезбеђивање адаптера
катетера, што је различит производ који Правилник не препознаје? Уколико је тако, молимо да
измените конкурсну документацију у тачки 7.5 Модела оквирног споразума и термин „међукатетер“
замените термином „адаптер катетера“.
Одговор:
1. Конкурсном документацијом је дефинисано да се партије 9, 10, 11 и 12 односе на нове
пацијенте који ће бити уведени на програм континуране амбулаторне перитонеумске дијализе са
глукозним растворима у 2014. години.
Дакле, у питању су нови пацијенти преко броја постојећих болесника.
2. Расподела по програму је учињена према постојећем стању, одн. према тренутном броју
пацијената на програму перитонеумске дијализе произвођача Fresenius и програму перитонеумске
дијализе произвођача Baxter. Имајући у виду да не постоје пацијенти на аутоматској перитонеумској
дијализи APD 2B, Републички фонд нема основ за набавку материјала за потребе пацијената на овој
врсти перитонеумске дијализе.

Међутим, уколико се појаве пацијенти за чије лечење је неопходно обезбедити аутоматску
перитонеумску дијализу APD 2B, као и у ситуацији појаве нових пацијената на аутоматској
перитонеумској дијализи, како сами наводите APD 1А, Републички фонд ће спровести нови поступак
јавне набавке. Дакле, Републички фонд спроводи поступак јавне набавке за оне врсте аутоматске
перитонеумске дијализе које се спроводе за лечење постојећих пацијената. Републички фонд не
може да предвиди да ли ће се на преосталим врстама аутоматске перитонеумске дијализе које су
обухваћене Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12 и 41/13) појавити нови пацијенти, али
ће у тој ситуацији покренути нови поступак јавне набавке и обезбедити материјал за потребе лечења
тих пацијената.
3. У вези навода изнетих у тачки 3. обавештавамо Вас да ће у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама бити извршена измена конкурсне документације, тако што се из тачке 7.5 Модела
оквирног споразума брише термин „међукатетер“.
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