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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези јавне
набавке Материјала за хемодијализу - који зависи од типа машине број 404-1-110/1545 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и
14/15)
Веза: Захтев достављен мејлом дана 23.06.2015. године.
Поводом Вашег захтева за додатним информацијама и појашњењима од 23.06.2015.
године, у вези поступка јавне набавке Материјала за хемодијализу - који зависи од типа
машине број 404-1-110/15-45 дајемо следећи одговор:


Питање бр. 1:

Апарат за дијализу је један технички систем. Изграђен је или произведен на бази
знања из области машинства, електротехнике, електронике и медицине. Пошто се ради о
техничком систему можемо успоставити аналогију са другим техничким системима.
Најбољи пример за то је аутомобил, пошто већина људи има додира са аутомобилом. Када
купите нови аутомобил произвођачи вам дају гаранцију. На пример пет година или 100.000
пређених километара. Услов за гаранцију је да редовно одржавате аутомобил у њиховом
сервису. У то спада замена уља и филтера или можда и још неких делова. При томе таква
услуга је обично скупља него у неком не овлашћеном сервису, али не значајно. Након
истека гаранције ви ћете, као власник аутомобила, одлучити да ли ћете сервис обављати и
даље у овлашћеном сервису и да ли ћете га уопште и обављати онако како је то
произвођач прописао или ћете сервисни период мало „развући“ због кризе која је заштитни
знак нашег времена.
Ако доће до квара у гарантном року произвођач ће о свом трошку уградити
оригинални део. Али када гарантни рок истекне да ли већина људи иде у овлашћени
сервис ради уградње оригиналног дела или уграђује популарно названо „турске“ делове
који се производе за све аутомобиле. Да ли се такви аутомобили и даље возе. Наравно,
сваки дан.
Сада ћете рећи да је апарат за дијализу медицински уређај па се на њега не могу
уградити „турски“ делови као на аутомобил. Да од апарата за дијализу зависи људски
живот. Колико год то изгледало банално, ипак је аутомобил, са техничке стране, сложенији
систем. Поред тога од његове исправности зависи више живота. Путника у аутомобилу и
других учесника у саобраћају и људи у околини. Познат је пример грешке на једној марки
аутомобила када је приликом сипања бензина долазило до варнице па су експлодирале
читаве бензинске пумпе.
Данас, око 40 година од првог третмана дијализе у Србији, који је спроведен на
апарату Bellco Unimat у Градској болници на Звездари, мислимо да је време да се
демистификује дијализа, материјал по типу апарата, заједнички материјал, правилници и
цела регулатива која је имала један основни задатак, да од нечег ненорманолг направи
нешто и нормално. То је увек тешко.
Пошто је предмет ове јавне набавке материјал „по типу апарата“ кренућемо редом
по техничкој спецификацији. Требало би да „материјал по типу“ значи да је то материјал
који одговара само за тај тип апарата и ни за један други. Зашто се ту подразумева да
такав материјал мора да производи само једна компанија у целом свету. То није материјал
„по типу“ компаније, него модела апарата. Сврставањем „материјала по типу“ у једну

партију за један апарат ви управо подразумевате да само једна фирма, конкретно Bellco,
Gambro или Hospal, који не постоје, и Fresenius, могу да произведу такав материјал. Нисте
чули за Bain Medical, Yihua, Kavasumi, Nikiso, Etropal, Hydilena, Almed, Nipro, Serum Verk,
Toray. Разумљиво је да ви нисте чули, али како доктори из стучне комисије нису видели
штандове на бројним конгресима које су посећивали о торшку заштићених.
Како смо навели, идемо редом. Крвне линије или АВ линије сте детаљно
дефинисали и описали у једном одговору баш у овој јавној набавци. Овде наводимо ваш
одговор у целости:
„Назив комплет АB линије за било коју дијализну машину односи се на превод енглеске
речи сет који је као такав увршћен и у стандарде о хемодијализи, а ради се о јединственом
систему полимерских цеви кроз који током хемодијализе протиче вантелесни дијализни
крвоток и као такав се условно састоји од свог артеријског дела са сегментом крвне пумпе
(и припадајућом артеријском комором и конекторима) и венског дела (и припадајућом
венском комором и конекторима) који се повезују на дијализатор односно на дијализне игле
као и мераче артеријског и венског притиска вантелесног крвотока. Димензије и детаљну
спецификацију АВ комплета прописује произвођач одговарајуће машине, у овом случају
Fresenius Medical Care, Gambro, Innova и Bellco. Подаци наведени за сваку ставку, а који су
дати у заградама, односе се на модел апарата на којима се добра користе и за које
понуђено добро мора у потпуности бити компатибилно и као такво и регистровано за
употребу.“
Овде би било добро да онај ко је написао овакав одговор погледа у речник значење
речи „сет“ у енглеском језику. Осим што је систем пвц црева представљен као „јединствени
систем полимерских цеви“ сложићемо се са оваквим образложењем. Даље, такође је јако
лепо написано да „димензије и детаљну спецификацију АВ комплета прописује произвођач
одговарајуће машине“. Нормално је да захтевате да такво медицинско средство буде
регистровано за употребу. И на крају имамо кључ. Понуђено добро мора у потпуности да
буде компатибилно апарату. Шта то значи када су у питању АV линије. Да ли је читава
стручна јавност шунтава па не зна да види да ли линија одговара поједином апарату. Овде
говоримо само о регистрованим производима. У прилогу достављамо један узорак крвне
линије произвођача Етропал из Бугарске која је намењена за апарат Fresenius 4008. У
истом дворишту имате центар за дијализу Др Драгиша Мишовић, па упоредите са линијом
коју је произвео Fresenius. Шта представља заштита произвођача апарата над монополом
продаје пластичне крвне линије, коју производи десетак компаније широм света. Када на
аутомобилу мењате метлице за брисаче ви можете да бирате оне од неколико хиљада
динара, које лепо пријањају уз стакло и добро бришу и оне од нелокико стотина динара,
које су мало круте, стружу по стаклу, али када пада киша и оне бришу. Ту можете да
бирате, али овде то није случај. Овде важи Закон о јавним набавкама, који налаже
обезбеђење конкуренције и штедњу државних пара.
Следећи тужан пример менталне дискриминације су патрони са содом бикарбоном.
Ви сте били млади за време ратова и санкциоја од 1992. до 2000. године. Тада су
пацијенти на кућној дијализи куповали соду бикарбону у продавницама, мешали са водом у
одређеној размери и сасвим добро радили дијализу. Течни алкални концентрат за дијализу
се углавном више не производи у свету јер је замењен са прашкастим бикарбонатом, а то
је учињено управо из разлога економичности. Свуда у свету је прашкасти букарбонат
јефнтинији од течног јер је мање паковање, није уложен рад за мешање са водом и много
су мањи трошкови транспорта и складиштења. Наравно, тако је свуда у свету осим код нас.
Ако се сећате канта течног алкалног раствора је коштала 500 до 600 динара за 10 литара.
Стварно је потребно 7,5 литара, па су у свету паковања била од 8 литара. То је око 500,00
динара по третману. Како то да се више не тражи течни букарбонат када је јефтинији, а
нема утицаја на квалитет третмана. Ако мистилите да га нема грешите. Како сте дошли до
цена прашкастог бикарбоната? 100.000 комада сувог букарбоната у одговарајућем
паковању, 720 грама за 950 динара по комаду за заштићеног понуђача без конкуренције. То
је сан за целу Европу.
Посебан куриозитет ове техничке спецификације је три пута више лимунаде него
прошле године. Ставка 9. У другој партији: Средство за стерилизацију машине на бази
лимунске киселине, кетриџ, чак 37.400 комада по цени од 426,00 динара по комаду. Више

од три пута него претходне године. Занимљиво је да је број дијализа на овим апаратима
увећан за око 50%, а средство на бази лимунаде је увећано за више од 300% па смо дошли
скоро до 16 милиона динара за ову ставку. Можда нисте чули да фирма Gambro која је
производила апарате АК Ултра 200 непостоји већ трећу годину и да је престала да постоји
управо због оваквог приступа, пуно малих скупих производа који дијализу треба да учине
сасвим посебном. Вероватно нисте чули да је и Fresenius некада продавао средство на
бази лимунске киселине које се звало Цитростерил, па га одавно више не продаје у Србији.
Истина је да је стерилизација лимунском киселином добра за апарате за дијализу, али њу
мошете наћи у свакој продавници. Дајемо вам један пример са приложеним фискалним
рачуном.
Пре извесног времена у једном Вашем одговору сте навели да РФЗО мора да
заштити два најважнија снабдевача дијализним материјалом. То је свакако био скандал, да
се у току једне јавне набавке јавно одредите да некога штитите. Како су у Србији скандали
сванодневна појава и то је прошло и брзо пало у заборав. Оно што овде упада у очи је да
ипак не штитие та два добављача подједнако. Постоје мале симпатије према једном. Зато
се овај други као нешто буни у дописима које вам је послао у овом поступку.
Једном понуђачу сте умањили цене за значајне износе, а другом су цене остале на
лепом нивоу, а количине су повећане за више од 30%. Све то и неби било тако необично
да је „миљеник“ продужио регистрацију апарата у Агенцији за лекове. Ви сте повећали број
тетмана на апаратима који се одавно не производе и нису регистровани код агенције за
лекове, а на оним апаратима који су регистровани смањили сте цене и количине. То је
занимљива стратегија.
Поновићемо захтев за измену конкурсне документације:
-

Свака ставка из техничке спецификације треба да буде засебна партија.



Одговор наручиоца:

Наручилац остаје при првобитној садржини конкурсне документације, која регулише
предметно питање.
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