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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни 
материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39 
           
 
             Дана 8.5.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и 
имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
  
  Питање заинтересованог лица и одговор: 
  

Питање бр. 1 – Конкурсном документацијом и накнадним додатним појашњењима наручилац 
захтева да се као услов за учешће у предметној јавној набавци достави и изјава произођача, односно 
овлашћеног представништва произвођача у којој је потребно навести имена европских клиника уз име 
и контакт особе у клиници са којом је могуће проверити да се понуђени производи нуде на 5 
европских универзитетских клиника  у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских 
клиника  понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за 
уградњу. 

Као Ваш дугогодишњи сарадник, дужни смо да Вас упозоримо на мањкавости наведеног 
захтева који се огледају у следећем. 

Најпре, прикупљање ових података од произвођача медицинских средставаје практично 
немогуће, јер се у огромном делу иностраних предузећа подаци о количинама, ценама и купцима 
сматрају пословном тајном, а у Европској унији систем набавке медицинских средстава не подлеже 
начелима транспарентности већ спада у домен пословне политике. Такође, огромна већина 
здравствених установа у ЕУ такође овакве податке сматра пословном тајном. 

Осим наведеног, подаци које би Вам понуђачи доставили у својој понуди ради испуњавања 
овог услова су у потпуности непроверљиви, у шта смо имали прилике да се уверимо у 
прошлогодишњој јавној набавци балон катетера коју је спровео РФЗО, и која је због сличног, чак и 
мањег захтева наручиоца два пута обарана од стране понуђача захтевима за заштиту права који су 
усвајани као основани. 

Такође, ограничавање универзитетских болница које могу бити референтне само на 
територију Европе чини грубо кршење начела једнакости понуђача по територијалном основу које је 
предвиђено чл. 12 Закона о јавним набавкама  

И на самом крају, овако дефинисан услов пружа основу за реалну бојазан да јавна набавка 
неће успети због великог броја потенцијално неприхватљивих понуда, али и због тога што сама 
конкурсна документација пружа огроман број релевантних чињеница на основу којих би евентуално 
поднети захтев за заштиту права поднет од стране било ког понуђача сасвим сигурно био усвојен. 

Из свих наведених разлога, молимо Вас да наше наводе озбиљно размотрите и извршите 
одговарајуће измене конкурсне документације којима би наведени услов у потпуности уклонили или га 
бар модификовали како би био довољно јасан и недвосмислено доказив. 
 

Одговор бр. 1 –  У конкурсној документацији за предметну јавну набавку Комисија је 
дефинисала следећи захтев: „Понуђач је дужан да достави доказ да се производи које нуди, по 
појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три 
европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство 
представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу. Као доказ наведеног 
потребно је доставити изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и 
печатом одговорног лица и контакт телефон и e-mail особе у болници са којом је могуће 
проверити наведено или изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва 
произвођача, дату на сопственом обрасцу, оверену потписом и печатом одговорног лица, да 
се производи које понуђач нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских 
универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских 
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клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја 
предвиђеног за уградњу.“ 

 Комисија остаје при захтеву из конкурсне документације из следећих разлога: 
Пре свега желимо да Вас известимо да је у поступку јавне набавке Пејсмејкера, 

електрода и имплантабилних дефибрилатора овај услов са мањим изменама примењиван у 
периоду од скоро десет година, а да је практично неизмењен био примењен на последња три 
поступка јавне набавке и да у том периоду значајнијих примедби ове врсте, од стране 
понуђача који су учествовали у поступку, није било и да су сви испунили тражени услов. Да је 
то тако Комисија је могла да констатује у дужем периоду праћења поступка Јавне набавке 
Пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора. 

Као команији која се већ дуго времена налази на тржишту медицинске опреме и која је 
уважена као таква, добро Вам је познато да се већина ставова у модерној медицини о 
приступима лечењу, а ми ћемо се ограничити на кардиологију и примену медицинских уређаја 
у аритмологији, заснива на великим студијама које проводе значајне и уважене установе на 
великом броју опсервација. У том смислу, објективизација примене поменутих средстава у 
великим и значајним центрима представља начин на који се бар у извесној мери може 
потврдити кредибилитет произвођача медицинске опреме, што је у сфери средстава од којих 
непосредно зависи живот крајњих корисника, пацијената и те како значајно.  

У том смислу је као параметар предложен  већи број Универзитетских центра у Европи, 
што свакако представља потврду прихваћености квалитета управо у сфери стручне процене 
тимова који учествују у избору опреме и потрошног материјала који се набавља, а који 
подлеже начелима пословне политике по којима се владају у овим центрима. 

Комисија, тачније њен стручни део чак сматра да је услов учешћа од бар 20% у укупној 
набавци предметног средства у приличној мери неискључујући захтев, који даје могућности и 
мањим понуђачима и произвођачима опреме да буду заступљени у поступку јавне набавке, а 
да је услов да буде бар у пет центара у три различите земље потврда опште прихваћености 
која може бити објективна потврда примене предметног средства. 

Као Предузеће које је већ дуго времена присутно као понуђач на нашем тржишту и које 
заступа неке од водећих светских произвођача медицинке опреме и средстава, верујем да ћете 
се сложити да су и Фонд и Комисија коју је Фонд формирао, ту да пре свега буду у служби 
крајњих корисника услуга здравствене заштите, пацијената.  

У том смислу, уколико на евентуалну жалбу ове врсте на коју упозоравате као 
могућност, Комисија за заштиту права понуђача буде сматрала да је право понуђача изнад 
права крајњег корисника чији је исход лечења у великој мери директно повезан и са 
квалитетом производа који је потребно набавити кроз овај поступак, позиција стручног дела 
комисије, сложићете се, губи сваки смисао.  

Досадашња пракса која се показала као позитивна је разлог више због кога заиста не 
видимо никакву дискриминацију понуђача у жељи да у постојећим условима обезбедимо 
максимално квалитетан медицински уградни материјал, уз услове прописане конкурсом, а који 
се нису мењали у дужем временском периоду. 
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