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08/2 број: 404-1-4/17-13
06.04.2017. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Пружање
услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама
ван Плана мреже, број 404-1-226/17-5, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15)
Дана 04.04.2017. године, заинтересовано лицe се путем електронске поште обратило
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Пружање услуга
хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван Плана
мреже, број 404-1-226/17-5, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15).
Питање бр. 1:
У конкурсној документацији на страни 5, одељак 2. Докази који се достављају уз понуду, наведено
је да се под тачка 2.9 тражи Потврда да није покренут поступак стечаја, одн. ликвидације, коју
издаје Агенција за привредне регистре.
Специјална болница за хемодијализу "XXXXX"је по свом облику организовања здравствена
установа и као таква је регистрована у Привредном суду у Београду.
Молим за информацију да ли је Потврда да није покренут поступак стечаја, одн. ликвидације
издата од Привредног суда у Београду адекватан доказ за тачку 2.9?
Одговор бр. 1:
Као доказ да понуђач испуњава услов из тачке 1. подтачке 1.2 део 2) из одељка III – Услови
за учешће и доказивање испуњености услова, да против њега није покренут поступак
стечаја, односно ликвидације, може се доставити потврда коју издаје АПР или потврда коју
издаје Привредни суд.
У том смислу, биће извршена измена конкурсне документације у одељку III Услови за
учешће и доказивање испуњености услова - тачка 2 - Докази који се достављају уз понуду и
тачка 3 - Начин доказивања испуњености услова.
Питање бр. 2:
На страни 19, одељак 4. Рок и начин плаћања, тачка 4.1 - добављач је обавезан да приликом
потписивања оквирног споразума фонду достави бланко меницу и менично овлашћење у висини
од 10% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а), док у Моделу оквирног споразума на
страни 29, одељак 8, тачка 8.1 стоји да је неопходно поднети банкарску гаранцију у висини од 3%
укупне вредности уговора.
Молимо за информацију да ли је средство обезбеђења за добро извршење посла меница и
менично овлашћење на 10% укупне вредности уговора или банкарска гаранција у висини од 3%
укупне вредности уговора.
Такође, молимо за појашњење тачке 4.1 везано за средство обезбеђења.
Одговор бр. 2:
Извршиће се измена тачке 4. одељка VI - Упутство понуђачима, конкурсне документације
тако да гласи:
„ 4. Рок и начин плаћања
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4.1
Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком пружања услуге која је
ближе одређена уговором, уплатом на рачун пружаоца услуге, а у року од 60 дана од дана
пријема фактуре.“
Такође, напомињемо да је средство обезбеђења за добро извршење посла банкарска
гаранција у висини од 3% од укупне вредности оквирног споразума, као што је дефинисано
тачком 8.1 Модела Оквирног споразума.
Питање бр. 3:
Образац бр. 4.2 - Структура цене са упутством како да се попуни
Упутство за попуњавање обрасца бр. 4.2 не одговара форми обрасца.
Молимо за корекцију Обрасца бр. 4.2 или Упутства за попуњавање обрасца бр. 4.2.
Одговор бр. 3:
Наручилац ће извршити измену упутства за попуњавање обрасца бр. 4.2, тако да се исти
усагласи са Обрасцем бр. 4.2 – Структура цене.
Питање бр. 4:
Сходно члану 25. Став 2. Тачка 7. Закона о ПДВ-у, на услуге које пружају здравствене установе у
складу са прописима који регулишу здравстевну заштиту, укључујући и смештај, негу и исхрану
болесника у тим установама, осим апотека и апотекарских установа ПДВ се не плаћа. Сходно
томе, цена у понуди је увек укупна цена без исказаног ПДВ-а обзиром да се ПДВ необрачунава,
ПО члану 25. Став 2. Тачка 7. Закона о ПДВ-у.
Такође, у обрасцу бр. 4.2 - Структура цене, захтевано је да се попуни јединична цена безПДВ-а.
Овим путем истичемо, да сходно члану 25. Закона о ПДВ-у који регулише пореска ослобођења за
промет добара и услуга без права на одбитак претходног порезаздравствне установе све
трошкове морајуда евидентирају у бруто износу, односно увећане за припадајући ПДВ, што даље
значи да сходно горе наведеном члану приликом набавке добара и услуга здравствене установе
(иако су обвезници ПДВ-а) немају право на одбитак претходног пореза, па се сви трошкови
увек исказују у бруто износу (увећане за ПДВ).
Наиме, како цена у понуди мора да одговара укупном износу на обрасцу структуре цене, молим да
се конкурсна документација коригује, на начин да се омогући достављање исправне понуде.
Одговор бр. 4:
Прихвата се примедба заинтересованог лица. Наручилац ће извршити измену Обрасца бр.
4.2 - Структура цене.
Питање бр. 5:
Да ли је потребно доставити банкарске гаранције/менице за озбиљност понуде по партији или
збирно на целокупну понуду?
Одговор бр. 5:
Понуђач може да достави једно средство обезбеђења за све партије за које подноси понуду
или може да достави по једно средство обезбеђења за сваку партију, за коју подноси
понуду.
Питање бр. 6:
Наручилац је у моделу Оквирног споразума у члану 4.5 предвидео да ,,у случају да постоји
потреба за уговарање услуге хемодијализе, за већи број осигураних лица од броја наведеног у
техничкој спецификацији, пружалац услуге има право, али не и обавезу, да исте уговори са
Републичким фондом."
Молимо за појашњење да ли је Наручилац оваквом формулацијом члана 4.5 Оквирног споразума
предвидео да обавезу уговорања услуге хемодијализе за већи број осигураних лица од броја
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наведеног у техничкој спецификацији, има пружалац услуге? Ово питање постављамо у контексту
конкурсне документације којом је предвиђено да је пружалац услуге дужан да по позиву
Наручиоца закључи уговор о пружању услуга хемодијализе за осигурана лица Републичког фонда.
Такође, указујемо да подносилац захтева као заинтересовани понуђач нема могућност добијања
информација о потребама Наручиоца за евентуални уговарање већег броја осигураних лица од
броја наведеног у техничкој спецификацији.
Имајући у виду наведено, предлажемо Наручиоцу да преформулише члан 4.5 Оквирног споразума
тако да исти гласи: У случају да постоји потреба за уговорање услуге хемодијализе, за већи број
осигураних лица од броја наведеног у техничкој спецификацији, Наручилац ће иницирати
закључење додатног уговора о пружању услуга хемодијализе са пружаоцем услуге, пре почетка
третмана хемодијализе већег броја осигураних лица Републичког фонда од броја наведеног у
техничкој спецификацији.
Одговор бр. 6:
Наведена одредба оквирног споразума се односи на могућност, али не и обавезу, пружаоца
услуге да закључи уговоре за додатне услуге хемодијализе са Републичким фондом за
предметне услуге. Наиме, ова јавна набавка се спроводи за потребе осигураних лица којима
је неопходно пружити предметну услугу у здравственим установама ван Плана мреже, јер су
сви капацитети у здравственим установама у Плану мреже исцрпљени, односно за 340 лица.
Оваквом формулацијом Наручилац није предвидео да обавезу уговарања услуге
хемодијализе, за већи број осигураних лица од броја наведеног у техничкој спецификацији,
има пружалац услуге, већ да исти може приступити закључивању таквих уговора, под истим
условима, а без спровођења новог поступка јавне набавке.
С тим у вези, ако током трајања оквирног споразума дође до потребе Републичког фонда за
закључивањем уговора за додатне услуге хемодијализе осигураним лицима услед
појављивања истих којима је неопходно пружити предметне услуге, а сви капацитети у
здравственим установама у Плану мреже буду попуњени, Републички фонд пружаоцу
услуге може упутити позив за потписивање уговора за додатне услуге хемодијализе.
Међутим, пружалац услуге није у обавези да приступи потписивању тих уговора и за такво
поступање неће бити санкционисан.
НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измене конкурсне документације и Прилога В - Образац
структуре цена, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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