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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде и отклањања уочених недостатака и неправилности у конкурсној
документацији –јавна набавка добара-материјал за дијализу, број ЈН 46/18.
На питање:
Обраћамо Вам се на основу члана 63. став 2.Закона о јавним набавкама, с циљем да Вам
скренемо пажњу да сте спровођењем јавне набавке број 46/18 у партијама 1-6,
прекршили начело обезбеђивања конкуренције, које регулише члан 10.став 2. Закона о
јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15).
Предметним описом наведених партија и техничким карактеристикама који понуђачи
треба да испуне и то: „без бисфенола А у мембрани и кућишту, стерилисан без
етиленоксида”, ограничили сте понуђаче на само једног потенцијалног понуђача који
може да испуни задате карактеристике.
Као доказ прилажемо Вам одлуку о додели уговора за јавну набавку 146А/2018 Клиничког
центра Србије, Одлука бр. 9778/1 од 10.08.2018.год.
Ова одлука је класичан пример искључивања све конкуренције дискриминаторским
условом присуства, односно одсуства бисфенола А при набавци дијализатора.
Да не би дошли у ситуацију да им одлуке о доделу уговора буду поништене због
дискриминаторских услова наручилац је за само један део набавке дијализатора поставио
овај услов.
Одсуство бисфенола А у дијализаторима је само препорука Европске комисије и није
обавезујућег карактера.
Напомињемо да је овај услов противан Правилнику о стандардима материјала за
дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (“Сл.гласник
РС” , број 88/2012, 41/2013, 36/2014, 37/2014-исп. и 88/2015), где се за дијализаторе,
Синтетска влакна, high-flux 1,3-1,8 m2 прописује да морају бити стерисина без етиленоксида и тражени трансфер масе КоА већи 600 ml/min.
Имајући у виду предочене аргументе као о начело обезбеђивања конкуренције и
економичности јавне набавке, молимо Вас да омогућите конкуренцију и искључите
дискриминаторски услов без бисфенола А у мембрани и кућишту за партије 3 и 5, и на тај
начин омогућите и нама учешће на тендеру на истим партијама.

Достављамо одговор:
Наручилац у свему остаје како је наведено у конкурсној документацији.
Наручилац је све партије за набавку дијализатора формирао са истим техничким описом и
различитим површинама сходно својим потребама и бриге о здрављу пацијенната. Како и
подносилац захтева у свом захтеву наводи тражећи да се из описа добара избрише „...без
биефенола А у мембани и кућишту..“ наводећи да је то „само“ препорука Европске
комисије... Подсећамо Вас да је Европска комисија Бифенол А прогласила токсичном
материјом и забранила њено присуство у храни, материјалу који долази у додор са
пацијентима због здравља пацијената. Из наведених разлога, а због бриге о безбедности
и здрављу пацијената наручилац је и предвидео да тражена добра не садрже токсичну
материју. Такође, подносилац захтева тражи да се промени опис добара само за партију 3
и 5, а не за свих 6 партија где је опис идентичан, позивајући се на Правилник о
стандардима материјала дијализе...Стандард ни једном речју не помиње састав
дијализатора, и ако наручилац поступа по наводима подносиоца захтева супротно
Правилнику, зашто није тражио измене за свих 6 партија већ само за две партије за које
има могућност да достави понуду.
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