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ZAPISNIK
sestanka s potencialnimi ponudniki, izveden v okviru strokovnega dialoga, pred izvedbo
skupnega javnega naročanja infuzijskih in transfuzijskih sistemov

PODATKI O SESTANKU:
Datum sestanka:
24.5.2016

Pričetek sestanka:

Kraj sestanka:
Ministrstvo za zdravje, Velika sejna soba,
Štefanova 5, Ljubljana
Zaključek sestanka:
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PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Izmenjava informacij o novostih na področju infuzijskih in transfuzijskih sistemov v
zadnjih letih

PRISOTNI:
Denis Kekič (Star 2000 d.o.o.),
Andreja Gradišar (SLO-MED),
Urban Veršič (Interpart d.o.o.),
Miroslav Pavlovič (Simps's d.o.o.),
Robert Terbovšek (Mark Medical d.o.o.),
Andreja Miklavžina (Medis d.o.o.),
Karmen Podgoršek (Medis d.o.o.),
Iris Živko (UKC-MB – članica SK ITS),
Marko Stojanovič (Pharmamed d.o.o.),
Karmen Lakota (Pharmamed d.o.o.),
Ermida Grgič (Mark Medical d.o.o.),
Nevija Ojo (OB Valdoltra - članica SK ITS),
Annabelle Nachberger Vidamr (Euromed Franci Zore s.p.),
Herena Hribar Benda (BGP Kranj - članica SK ITS),
Nika Seliškar (Thomy f.e., d.o.o.),
Tatjana Smrekar (Tik d.o.o.),

Maja Kočevar (Medis international d.o.o.),
Andreja Petek (Medis international d.o.o.),
Nina Mlakar (Sanolabor d.d.),
Franka Piskar (Sanolabor d.d.),
Nataša Kobal (Kemofarmacija d.d.),
Alenka Suhadolc (Kemofarmacija d.d.),
Jožica Škof Nikolič (SIST SK ITS),
Štefan Vučak (član SK ITS),
Andreja Jerina (MZ),
Marjan Kržič (MZ SK ITS),
Jože Arzenšek (MZ SK ITS),
Nada Bernat (MZ SK ITS),
Doroteja Novak Gosarič (MZ SK ITS),
Tadej Štular (MZ SK ITS),
Marija Lap (MZ).

Sestanek predstavnikov potencialnih ponudnikov s predstavniki Ministrstva za zdravje, za
skupno javno naročanje infuzijskih in transfuzijskih sistemov je potekal v okviru projekta
skupnega javnega naročanja medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: SJN-MP) za potrebe
slovenskih javnih zdravstvenih zavodov. Skupno javno naročanje za predmet infuzijski in
transfuzijski sistemi bo izvedeno na podlagi sklepa Vlade RS št. 43000-3/2016-5 z dne
3.2.2016. Podlaga za sklic formalnega sestanka na Ministrstvu za zdravje je Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), 64. člen, ki omogoča predhodno
preverjanje trga. Vabilo je bilo posredovano SLO – MED in Trgovinski zbornici Slovenije in
objavljeno na spletni strani Ministrstva za zdravje.
AD 1.
Uvodoma je bil predstavljen projekt SJN-MP (prezentacija - drsnice so priloga tega zapisnika).
Poudarjeno je bilo, da je skupno javno naročanje tako za zdravila kot za medicinske pripomočke
projekt Vlade RS in je obvezno oziroma zavezujoče za vse bolnišnice, na podlagi vsakoletnega
Sklepa Vlade RS o določitvi predmetov skupnega javnega naročanja na področju zdravstva.
Podana je bila informacija, da bodo javna naročila za predmete: plenice, rokavice in igle,
objavljena na portalu javnih naročil predvidoma konec maja 2016. V okviru priprav za izvedbo
SJN-MP infuzijskih in transfuzijskih sistemov je bila sprejeta odločitev, da se pred pričetkom
javnega naročanja izvede tudi preverjanje trga oziroma strokovni dialog, čemur je bil namenjen
tudi ta sestanek.
Namen projekta SJN-MP je večplasten: ureditev trga javnega naročanja, doseganje ustrezne
kvalitete medicinskih pripomočkov, obvladovanje stroškov bolnišnic, zagotavljanje enakih
konkurenčnih pogojev, vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, zmanjšanje obsega
dela v bolnišnicah v zvezi z javnim naročanjem in preprečevanje korupcije. Projekt vodita
Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Ministrstvo za zdravje (MZ). MJU vodi postopke skupnega
javnega naročanja. MZ pripravlja tehnične specifikacije in strokovne zahteve. Pri tem sodelujejo
SIST, SIQ in predstavniki bolnišnic.
Namen predmetnega sestanka je bil pridobiti informacije, od potencialnih ponudnikov, o
predmetu infuzijski in transfuzijski sistemi, predvsem o morebitnih novostih in tako zagotoviti
kvalitetnejšo pripravo dokumentacije za izvedbo postopka skupnega javnega naročanja.

V okviru razprave so bila obravnavana vprašanja posameznih udeležencev – potencialnih
ponudnikov.
Vprašanje:
Kakšni bodo kriteriji oziroma merila za ocenjevanje kvalitete in podpis okvirnega sporazuma?
Odgovor:
Podlaga za kriterije bodo veljavni standardi, pogoji in merila za pripravo ponudbe bodo
opredeljeni v dokumentaciji v skladu z ZJN-3.
Vprašanje:
Ali je predvideno testiranje medicinskega pripomočka in kdaj?
Odgovor:
Testiranje bo uvedeno v času izvajanja pogodbe, v kolikor dobavljeno blago ne bo ustrezalo
zahtevam iz dokumentacije javnega naročila oziroma bo prihajalo do reklamacij.
Podlaga za odločitev o kakovosti in ustreznosti ponujenega blaga bodo standardi, navedeni v
dokumentaciji, zlasti še harmonizirani standardi, ki so za uporabo obvezni v EU. Vsako blago
oziroma medicinski pripomoček mora imeti tudi veljaven certifikat, izjavo o skladnosti in CE
oznako.
V razpravi je bila izpostavljena tudi problematika objektivnosti dosedanjega vzorčenja v
bolnišnicah.
Predstavniki potencialnih ponudnikov za medicinske pripomočke so bili, v okviru strokovnega
dialoga, naprošeni, da do 30.5.2016 na E-naslov: gp.mz@gov.si posredujejo informacije o
novostih na trgu za obravnavani predmet skupnega javnega naročila.
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Tadej Štular
Predsednik strokovne delovne skupine za
SJN medicinskih pripomočkov

Priloga:
- kot je navedeno v zapisniku

