ПРЕДМЕТ :

Појашњење конкурсне документације
- ЈН бр.9/2018, Дијализни материјал по типу апарата

Питања:
Наручилац је у конкурсној документацији навео да „Наручилац задржава право да у току стручне
оцене понуда захтева доставу узорака за све понуђене производе у случају да Kомисија закључи да
је то потребно. Наручилац ће Захтев за доставу узорака упутити факсом, меилом или усмено
телефоном. Рок за доставу узорака је 48 сати од пријема захтева. Узорци који буду вредновани као
одговарајући морају бити испоручивани Наручиоцу за време трајања Уговора.“ Оваквом
формулацијом Наручилац није прецизирао на који начин ће извршити узорковање (тестирање)
достављених узорака за понуђена добра, а што је дужан у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама.
1.
Молимо Наручиоца да појасни на који начин ће спровести тестирање достављених
узорака понуђених добара за партију број 5?
Ово пре свега наглашавамо из разлога што је било случајева, током претходне године, да одређени
понуђачи нуде средства за хладну стерилизацију апарата за хемодијализу „Пуристерил 340 или
одговарајуће“ у поступцима јавних набавки, при томе достављајући документацију произвођача у
којој се тврди да је средство које нуде компатибилно са тим апаратима односно да испуњава напред
наведене параметре, а да се узорковањем спроведеним од стране наручиоца покаже да то није
тачно.
Kао пример наводимо обављено тестирање узорака два медицинска средства за хладну
стерилизацију предметних апарата, које је обављено од стране наручиоца Опште болнице Kикинда
у поступку јавне набавке – Дијализни материјал по типу машине, број ЈН: 01-36/2017-1. Том
приликом Општа болница Kикинда је извршила мерење једне од битних карактеристика
достављених узорака, а које мерење је могуће извршити и у Служби за дијализу Опште болнице
Врбас, чиме би се на једноставан, ефикасан и економичан начин могла утврдити једна од главних
карактеристика добра која се набавља у партији број 5, а самим тим и евентуална еквивалетност
понуђеног добра (да ли је у питању „одговарајуће“ добро). У прилогу достављамо и Записник са
тестирања узорака у прекуцаној верзији (у прилогу). Увидом у приложени Записник са тестирања
узорака може се утврдити да је вредност кондуктивитета два од три понуђених добара ван опсега
који је прописан од стране произвођача апарата за хемодијализу типа Фресениус, а који опсег
вредности кондуктивитета је неопходан ради адекватне и успешне дезинфекције апарата за
хемодијализу типа Фресениус, у складу са упутством за употребу и техничком докуметацијом
произвођача истог. На основу свега наведеног и утврђене велике разлике у кондуктивитету три
медицинска средства, оствареног приликом предметног тестирања узорака, недвосмислено се
могло утврдити да предметна медицинска средства нису еквивалентна („одговарајућа“).
Такође, као додатни пример добре праксе, указујемо Вам да је Општа болница Панчево у оквиру
јавне набавке ЈНОП 02/17 затражила анализу узорака истих производа од Института за општу и
физичку хемију, као установе акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, као истраживачко-развојни институт у области хемије и физичке хемије (у
даљем тексту: „Институт“).

На тај начин, Општа болница Панчево је несумњив начин утврдила да ли понуђена добра имају исте
односно захтеване карактеристике, тј. да ли су добра еквивалентна („одговарајућа“) или не. Управо
је предметна анализа Института показала велике разлике у захтеваним вредностима два понуђена
добра.
Додатно, у прилог тврдњи да је потребно на детаљан начин утврдити начин узорковања и
утврђивања еквивалетности понуђених добара, указујемо на решење Републичке Kомисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: „Kомисија“) број 4-00-345/2017 од
04.04.2017. године, којом је Kомисија усвојила захтев за заштиту права са следећом констатацијом:
1) „Наручилац није конкурсном документацијом предвидео на који начин ће узорци бити испитивани,
односно није прописао начин на основу којег ће вршити проверу испуњености техничких
спецификација.“ 2) Даље, Kомисија је констатовала „Kако је у конкретном случају наручилац вршио
стручну оцену понуда на основу достављених узорака, то је био дужан да приликом сачињавања
конкурсне документације пропише и начин на који ће исти бити оцењиван.“
Имајући у виду наведено, предлажемо да Наручилац допуни конкурсну документацију на страни 22,
у делу који се односи на узорковање, на начин што ће Наручилац специфицирати на који начин ће
се извршити узорковање за партију број 5 и то указујући потенцијалним понуђачима да ће се у
оквиру Службе за дијализу Наручиоца извршити мерење кондуктивитета у радном раствору ради
провере тражене вредности кондуктивитета истакнуте у конкурсној документацији, као једне од
главних карактеристика добра које се набавља партијом број 5. Наиме, на тај начин би се поштујући
основна начела предвиђена Законом о јавним набавкама, на једноставан, ефикасан и економичан
начин могла утврдити једна од главних карактеристика добра која се набавља у партији број 5, а
самим тим и евентуална еквивалетност понуђеног добра (да ли је у питању „одговарајуће“ добро) са
добром које се тражи у партији број 5.
2.
Молимо Наручиоца да појасни на који начин ће спровести тестирање достављених
узорака понуђених добара за партије број 1, 2 и 3?
Наиме, овим путем указујемо Наручиоцу на конкурсну документацију Kлиничког центра Србије у
поступку јавне набавке бр. 464А/2017 – Материјал за дијализу и лекови за дијализу (осим епоетина),
који је на детаљан начин на страни 25 предвидео следећи опис тестирања достављених узорака за
понуђена добра за АВ линије: „Тестирање ће се извршити тако што се прво проверавају
карактеристике материјала увидом у ознаке на оригиналном паковању. Затим ће се материјал
отпаковати и визуелно и ручно проверити да ли има све потребне саставне делове, наставке, и
особине, као и оригинални производ односно материјал који препоручује произвођач машине за
хемодијализу. Након тога тестираће се могућност монтирања материјала на машину по упутству
произвођача машине за хемодијализу. На крају, уколико је претходно тестирање било повољно,
урадиће се хемодијализа са поменутим материјалом уз праћење евентуалних компликација.
Тестирање ће бити извршено у служби дијализе Наручиоца. Приликом тестирања достављених
узорака, наручилац ће сачинити записник у којем ће констатовати да ли понуђена добра одговарају,
односно да ли су компатибилна са типом машине.“
Одговори:
Наручилац делимично усваја сугестије понуђача и у складу са тим врши измену конкурсне
документације на страни 5/48 (прилог 3, тачка 9.) где је описано како ће се вршити
узорковање за партије 1,2,3 и 5, уколико за то буде потребе.

1. Уколико буде потребно у фази стручне оцене понуда, тестирање узорака за партију 5 ће
се у оквиру службе за дијализу Наручиоца, вршити мерењем кондуктивитета на машини за
хемодијализу у радном раствору ради провере тражене вредности кондуктивитета
истакнуте у Прилогу бр.3 за партију 5.
2. Уколико буде потребно у фази стручне оцене понуда, тестирање узорака за партије 1,2
и 3 ће се вршити тако што ће се узорци отпаковати и визуелно и ручно проверити да ли
имају све потребне саставне делове, наставке и особине као и производ који препоручује
произвођач машине за хемодијализу о чему ће Наручилац сачинити записник. Тестирање у
реалном третману ХД/ХДФ се неће вршити.
Комисија за јавну набавку
_______________________
_______________________
_______________________

