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Предмет: Додатна објашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
Коронарних стентова за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-14
Дана 10.03.2015. и 12.03.2015. године заинтересована лица су се обратила наручиоцу
захтевом са појашњењем у вези поступка јавне набавке Коронарних стентова за 2015. годину, бр.
јн. 404-1-110/15-14, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12 и 14/15).
Питањe заинтересованог лица и одговор гласе:
Питање број 1: Захтеване услове за пратију број 1 – „Koronarni stent izrađen od nerđajućeg čelika,
sa debljinom žice (strut thickness) ≤ 0.0035 inch (debljina žice se odnosi na stent dijametra 3.0 mm)“,
може да задовољи само једно медицинско средство регистровано на територији Србије, односно,
за партију број 1 одговарајућу понуду може да дâ само један потенцијални понуђач, што
представља повреду Члана 10. ЗЈН – начело обезбеђивања конкуренције.
Наиме, упоређивањем података добијених прегледом научних радова који се односе на
стентове израђене од нерђајућег челика (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, http://europepmc.org/),
pregledom časopisa listiranih u Current Contents референтној бази података, по годинама
објављивања (http://thomsonreuters.com/, http://kobson.nb.rs/), као и увидом у интернет-сајт Агенције
за лекове и медицинска средства Србије (http://www.alims.gov.rs), установили смо да само једно
медицинско средство регистровано на територији Србије испуњава све тражене услове за партију
број 1, односно само један потенцијални понуђач може понудити стент израђен од нерђајућег
челика са дебљином жице (strut thickness) ≤ 0.0035 inch (debljina žice se odnosi na stent dijametra
3.0 mm), регистрован на територији Србије, за који постоји поједаничан публикован научни рад,
објављен у часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents референтној
бази података, sa impakt fakrotom (IF) већим или једнаким од 1.5, са позитивним резултатима који
се односе на појаву клинички релевантних коронарних догађаја, што је у супротности са Чланом
10. ЗЈН – начело обезбеђивања конкуренције.Ово додатно поткрепљује и чињеница да већ
неколико година уназад, за партију која се односи на стент израђен од нерђајућег челика са
дебљином жице (strut thickness) ≤ 0.0035 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3.0
мм), увек само један те исти понуђач доставља понуду која може да задовољи све тражене услове
за ту партију, односно све комплексно постављане захтеве за ту партију увек успева да испуни
само један једини стент.
Стога, у циљу правилне примене одредаба ЗЈН, захтевамо да се за партију број 1 прихвате
најмање два публикована научна рада, са укупним (кумулативним) импакт фактором (IF) већим или
једнаким od 1.5, при чему сви остали услови остају непромењени (научни радови се односе на
понуђени стент, научни радови су објављени у часописима који су у години објављивања били
листирани у Current Contents референтној бази података, са позитивним резултатима који се
односе на појаву клинички релевантних коронарних догађаја, при чему се резултати односе на
понуђени стент или претходну генерацију истог).
Анализом и упоређивањем података добијених из свих претходно наведених извора, а који
се односе на стентове израђене од нерђајућег челика са дебљином жице (strut thickness) ≤ 0.0035
inch (debljina žice se odnosi na stent dijametra 3.0 mm), закључили смо да наведена измена
конкурсне документације неће битно изменити квалитативни карактер постављених
елиминационих услова за партију број 1, али зато хоће омогућити учешће више од једног понуђача
на предметној партији, чиме ће у потпуности бити испоштоване одредбе ЗЈН у делу који се односи
на обезбеђивање конкуренције.

Сходно Члану 10. ЗЈН наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је
могуће већу конкуренцију. Неспорно је да нема поступка јавне набавке који ће омогућити сваком
заинтересованом лицу да поднесе понуду, али наручилац је ипак дужан да у оквиру својих
објективних потреба предмет набавке одреди тако да омогући што је могуће већу конкуренцију.
Конкурсна документација не може бити усмерена ка избору одређеног понуђача, већ мора бити
дефинисана на објективан начин, који одговара потребама наручиоца и која као таква мора бити
усклађена са понудом на тржишту.
Одговор број 1: Најмање један публикован научни рад који се односни на понуђено медицинско
средство, објављен у часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents
референтној бази података, са импакт фактором (IF) већим или једнаким од 1.5, са позитивним
резултатима који се односе на појаву клинички релевантних коронарних догађаја. Резултати
публикације се морају односити на понуђени стент или претходну генерацију истог. Уколико се
публиковани резултати односе на претходну генерацију истог стента, понуђач је дужан да достави
гаранцију оверену од стране произвођача да понуђени стент представља унапређену верзију истог
стента ) је опсти услов за све стентове и није га могуће адаптирати односно мењати. Овај услов
служи да би се обезбедио квалитет, за који медицински део комисије сматра да је потребан.
Различите комисије које су се мењале, имају исти захтев годинама уназад. Сходно наведеном
нема измена конкурсне документације у том делу.
Питање број 2. Да ли се модел уговора и модел оквирног споразума попуњавају или се само свака
страна потписује и печатира?
Одговор број 2 – У делу V - Упутство понуђачима под тачком 2. дефинисана је обавезна
садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији. У наведеној
тачки предвиђена је садржина понуде и обрасци које понуђач који доставља понуду мора
попунити. Сходно наведеном, Модел оквирног споразума и Модел уговора, понуђачи нису у
обавези да попуне и доставе.
Питање број 3. Да ли износ банкарске гаранције мора бити тачно 1% од вредноси понуде без
ПДВ-а, или може бити већи?
Одговор број 3: Понуђач може доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде и на износ
већи од 1% од вредности понуде без ПДВ-а.
Питање број 4. Да ли у данима неликвидности мора бити унет тачан датум објаве позива за
подношење понуда и обрачунат за предходних 12 месеци или може од дaтума када је преузета
конкурсна документација, па за две предходне године?
Одговор број 4: На страни 20 конкурсне документације у тачки 3.3 Начин доказивања
испуњености услова, наведено је да доказ под тачком 2.5 и 2.9 мора бити издат након
објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки. Потврда о броју дана
неликвидности, издата од стране Народне банке Србије мора бити у складу са датим упутством из
конкурсне документације, односно мора да обухвати период од најмање 12 месеци пре
објављивања позива за подношење понуда укључујући и сам дан објаве.
Питање број 5. Да ли ће се мењати сва конкурсна документација услед измена или је потребно
само прилагати измене конкурсне документације које се објављују на порталу јавних набавки и на
сајту РФЗО?

Одговор број 5: Услед измена конкурсне документације, биће објављен пречишћен текст исте, те
је сходно томе потребно поднети понуду у складу са последњом верзијом конкурсне
документације.
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