РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 08.09.2017. године
Младеновац
Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.12. лабараторијски
материјал
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације
за јавну набавку лабараторијског материјала за партију 1 хематолошки материјал и реагенси за хематолошки
аналајзер PHOENIX NCC 3300 или одговарајуће дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.12
Питања:
Пажљиво смо размотрили техничке карактеристике хематолошког апарата које мора да испуни и сматрамо да
сте прекршили члан 10 и 70 Закона о јавним набавкама.
Како сте ви као установа сврстани у примарну здравствену заштиту а Правилником о ближим условима за
обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, а који
је Министар здравља донео на основу члана 49.став 3. И члана 58. Став 2. Закона о здравственој заштити
(``Службени гласник РС `` број 107/05), сматрамо да сте техничке карактеристике дефинисали изван ваших
објективних потреба и тиме прекршили члан 70 Закона о јавним набавкама.
На страни 5 напред поменутог правилника јасно стоји у делу под бројем 10.Лабораторијска опрема, б)
Лабораторија , 8 Анализатор за 8 хематолошких параметара. Значи да је за Вас као установу и обим посла који
је за вас одређен законом предвиђен хематолошки анализатор са 8 параметара а не са 23 параметра као што
тражите у техничкој спецификацији.
Захтевамо да тражену техничку карактеристику промените и да уместо 23 апарат ради 8 параметара и тиме
јавну набавку ускладите са чланом 70. Закона о јавним набавкама.
Такође желимо да скренемо пажњу наручиоцу да оваквом формулацијом техничке спецификације крши члан
10. Закона о јавним набавкама. Овакво дефинисаном техничком спецификацијом која је преписана из каталога
једног произвођача фаворизује се један понуђач и тиме се крши члан 10. Закона о јавним набавкама.
Молимо Вас да јавну набавку ускладите са Законом о јавним набавкама, тиме омогућите већем броју понуђача
да учествују у истој.
Нејасно је зашто наручилац није дефинисао јавну набавку као што је то урадио у 2015. И 2016?
Желимо да нагласимо да је у 2016.години када је кроз техничке услове наручилац омогућио већем броју
понуђача да учествују у јавној набавци добио чак 10 % повољнију цену у односу на 2015.годину
Одговор:
Приликом расписивања јавне набавке Наручилац се руководио чаном 9. Законом о јавним набавкама. Начело
ефикасности и и економичности.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета
имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.
Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и
на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.
Што практично значи да смо Партију бр.1 расписали у складу са потребама и захтевима дијагностике у Дому
здравља. Наиме Дом здравља Младеновац сходно својим службама – опште праксе, педијатрије,
гинекологије... има потребу за лабораторијском анализом Крвна слика са леукоцитарном формулом. Овакву
крвну слику раде сви савремени 3-диф Хематолошки аналајзери, као и све дијагностичке службе домова
здравља у Србији.

Пре расписивања Јавне набавке , као Наручилац у обавези смо да испитамо и анализирамо тржиште, што увек
и чинимо . Анализом тржишта установили смо да сви потецијални понуђачи поседују Хематолошке аналајзере
у распону од 18 до 22 параметра плус три хистограма. У техничкој спецификацији тражимо Хематолошки
аналајзер са минимално 18 параметра и три хистограма. Тако да не видимо никакву дискриминацију, с
обзиром да већина понуђача поседује апарате тражених техничких карактеристика.
Није нам познат хематолошки апарат са 8 параметара, а и уколико постоји реч је о превазиђеној технологији,
која не задовољава потребе наше дијагностике.
Имајући у виду да се у Дому здравља Младеновац од 1997 године континуирано користи хематолошки
анализатор са минимално 18 параметара, прелазак на апарат са драстично мањим перфомансама и мањим
бројем параметара би представљао знатно лошију здравствену заштиту пацијената у односу на претходни
период
Правилник на који се у свом постављеном питању позивате је предвидео услове за оснивање Домова здравља
односно здравствених установа на примарном нивоу стим што тада предвиђена спецификација опреме
представља минимум који здравствена установа мора да задовољи, што не значи да Дом здравља у циљу
свеобухватнијег пружања здравствене заштите пацијентима не може имати и савременију и квалитетнију
опрему.
Приликом расписивања јавне набавке руководимо се чланом 70 Закона о јавним набавкама, став 1:
Општа правила о техничким спецификацијама
Техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, представљају техничке захтеве
који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике
добара , услуга или радова. Оне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на
начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца.
Сматрамо да смо на објективан и одговарајући начин описали потребе наших служби у погледу Хематолошке
дијагностике
Собзиром да се позивате на Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности члан 49. став
3. Закона о здравственој заштити ( Службени Гласник РС 107/05) проучили смо цитирани Правилник из
текуће 2017 године, у коме се за поменути каже:
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности ( Службени
гласник РС бр. 2/00 и 44/05)
Можемо да предпоставимо да имате стару верзију постојећег правилника. Те сматрамо да ни у овом делу
Вашег навода нисмо прекршили ЗЈН.
Као установа Примарног нивоа, имамо склопљен Уговор са Фондом РФЗО, за поменуту услугу крвна слика са
ЛЕ формулом, под шифром L014084, коју нам фонд уредно рефундира, а коју можемо да урадимо само на
Хематолошком аналајзеру са траженим техничким карактеристикама-на аналајзеру са 8 параметара то је
свакако немогуће.
Што се тиче дела питања зашто наручилац није дефинисао ЈН као што је то учинио 2015 и 2016 године,
желимо да Вам укажемо да ћемо конкурсну документацију ускладити са документацијом из 2015 и 2016.
године уз минималне измене које се односе на лакшу употребу апарата и лакши и једноставнији рад
медицинског особља које ће радити на апарату.

С поштовањем
Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке
Милорад Павловић
_______________________

