
 

 
 

08/2 број: 404-1-45/18-10 
1.10.2018.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Mатеријал за 
перитонеумску дијализу у кућним условима, бр.ј.н. 404-1-110/18-46, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 26.9.2018. године, заинтересованa лицa су се обратила наручиоцу захтевима за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Mатеријал за перитонеумску дијализу у 
кућним условима, бр.ј.н. 404-1-110/18-46, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање 1:  
 
  Конкурсном документацијом у одељку III Техничка спецификација, за партије 4, 5 и 6 као једна од 
ставки материјала који се набавља, наведен је и Сет за припадајући APD циклер, са процењеном 
вредности у износу од 1.000,00 динара по једном сету. 
 

Чланом 65. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама, прописано је да у случају периодичних 
уговора, као и уговора које је потебно обновити по истеку одређеног рока, процењена вредност јавне 
набвке се одређује на основу укупне процењене вредности сличних периодичних уговора током 12 месеци 
након прве испоруке или током трајања уговора уколико је трајање уговора дуже од 12 месеци. 
 

На тржишту Републике Србије постоје два произвођача материјала за перитонеумску дијализу. 
Увидом у поступак претходне јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима, бр. 
404-1-110/16-60, који је спроведен на временски период од две године, и то Стручну оцену понуда 
наведену у одлуци о јавној набавци број 404-1-62/16-52 од 20.01.2017. године, може се утврдити да 
понуђена, а потом и прихваћена цена Сета за припадајући АПД циклер, износи 1.325,00 динара за 
материјал за перитонеумску дијализу – програм произвођача BAXTER, односно 1.272,00 динара за 
материјал за перитонеумску дијализу – програм произвођача FRESENIUS. 
 

Стога, наведене цене Сета за припадајући APD циклер за програм произвођача BAXTER и 
FRESENIUS, представљају тржишне вредности предметног материјала за перитонеумску дијализу, које су 
важиле на тржишту Републике Србије у периоду претходне две године. 
 

Узимајући у обзир наведене податке из претходне јавне набавке материјала за перитонеумску 
дијализу у кућним условима, као и наведену одредбу Закона о јавним набавкама, молимо Наручиоца да 
усклади процењену вредност за Сет за припадајући APD циклер у партијама 4, 5 и 6 према реалним 
тржишним ценама утврђеним у периоду последње две године. 
 
Одговор 1: Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 
 
Питање 2:  
 

 Конкурсном документацијом у одељку III Техничка спецификација, на странама од 5 до 10, 
предвиђен је предмет јавне набавке по партијама од 1 до 8. Поред материјала специфичног за 
перитонеумску дијализу, који је дефинисан кроз партије набавке, Наручилац је предвидео обавезу 
понуђача да о свом трошку, без обавезе плаћања, испоручују у току закљученог уговора и материјал 
неопходан за перитонеумску дијализу, и то адаптер између продужетка катетера и перитонеумског 
катетера. Наведени материјал неопходан за перитонеумску дијализу није наведен као део материјала који 
се набавља по партијама у спецификацији материјала, нити је наведен у обрасцу понуде, која ће чинити 
Прилог и саставни део закључених уговора између Наручиоца и изабраних понуђача. Овакве обавезе 
понуђача за испоруком адаптера између продужетка катетера и перитонеумског катетера без обавезе 
плаћања, представљају проблем за понуђаче књиговодствене природе, обзиром да наведено добро има 
своју набавну вредност, а није јасно одређено као део понуде сваког понуђача, те стога утврђује се 
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обавеза понуђача за испоруком материјала који није фактички дефинисан закљученим уговором нити 
оквирним споразумом. 
 

Имајући у виду наведено, предлажемо да Наручилац изврши исправку конкурсне документације на 
начин што ће уврстити у све партије и у образац понуде и неопходан материјал за перитонеумску дијализу 
и то адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера, без повећања вредности 
процењење вредности партија јавне набавке, како би извршио усклађивање конкурсне документације са 
Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2012, 41/2013, 36/2014, 37/2014 – испр. 82/2017 – испр., 
88/2015 и 48/2018). 
 

Додатно, указујемо Наручиоцу да је наведену исправку извршио приликом спровођења поступка 
набавке материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима, бр. 404-1-110/16-60, прихватајући 
наводе заинтересованог понуђача у одговору на захтев за додатним информацијама и појашњењем број 
404-1-62/16-15 од 27.10.2016. године. 
 
Одговор 2: Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 
 
 
Питање 3:  

Конкурсном документацијом, у одељку III. Техничка спецификација, између осталог 
предвиђена је обавеза Понуђача да о свом трошку, без обавезе плаћања, испоручи Адаптер 
између продужетка катетера и перитонеумског катетера у случају потребе замене истог из 
медицинских разлога. 
Мишљења смо да овако дефинисана обавеза Понуђача да о свом трошку, без обавезе плаћања 
испоручи Адаптер није адекватно решење имајући у виду да Правилник о стандардима  
материјала  за  дијализе  које  се  обезбеђују  из  средстава  обавезног здравственог осигурања 
препознаје Адаптер између  перитонеумског  катетера  и  продужетка  катетерa, поред 
перитонеумског катетера, као део неопходног материјала за перитонеумску дијализу (члан 8. 
Правилника).  

Подсећамо да је и у иницијалној конкурсној документацији претходне јавне набавке 
материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима бр. 404-1-110/16-60, начин набавке 
Адаптера катетера био дефинисан на исти начин као и сада али је Наручилац прихватио 
образложења заинтересованог лица и извршио измену  конкурсне документације (Додатно 
појашњење 3. и 5. за јн. бр. 404-1-110/16-60 и Измена конкурсне документације 2). Поново 
напомињемо да овако дефинисана обавеза Понуђача да испоручује медицинско средство које 
представља неопходан материјал за перитонеумску дијализу о свом трошку ствара додатне 
проблеме у књиговодственом третману добра које има своју набавну вредност а које би се требало 
давати без обавезе плаћања. 

 
Предлог:  
Предлажемо да извршите измене конкурсне документације на начин да измените партију 8 и 
ускладите је са делом Правилника који препознаје материјал неопходан за перитонеумску 
дијализу, односно да уврстите Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера у 
делу III.Техничка спецификација као и у Обрасцу понуде, и то на начин да се укупна процењена 
вредност јавне набавке не мења. 

Парти
ја 

Назив 
партије Ставке 

Количина за 
24 месеца 
(730 дана) 

Процењена 
вредност 
УКУПНО 

8. 

Материјал 
неопходан 

за перитоне-
умску 

дијализу 

Перитонеумски катетер за програм 
произвођача Baxter 70 

490.000,00 Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм 

произвођача Baxter 
70 

 
Одговор 3: Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 



 

 
 

Питање 4:  
У одељку III. Техничка спецификација предметне јавне набавке, Наручилац је дефинисао 

потребе за одређеним Партијама кроз Ставке у којима је дао спецификацију својих потреба где је, 
поред глукозних, исказао и потребе за биокомпатибилним растворима.  

Из нејасних разлога, Наручилац једино за партију 3 није планирао набавку 
„биокомпатибилних раствора“. У свим осталим партијама у којима је планирао набавку 
„биокомпатибилних раствора“, Наручилац је превидео набавку „биокомпатибилних раствора“ у 
запремини од 2,5 литара. Такође, количине дате за „биокомпатибилне растворе“, а према 
количинама дефинисаним Правилником о стандардима материјала за дијализе, омогућавају 
лечење 1 (једног) пацијента (?). 

Посебан, можда и највећи, проблем је коришћење одреднице „бикомпатибилни раствор“ у 
Техничкој спецификацији, што је вероватно последица Правилника о стандардима материјала за 
дијализе који често изазива недоумице. Потпуно су нејасни критеријуми који одређују 
„биокомпатибилност“ неког раствора за перитонеумску дијализу, односно који су то раствори на 
Листи лекова који испуњавају овај критеријум. Када се говори о растворима за перитонеумску 
дијализу који се налазе на Листи лекова, чињеница је да, осим раствора са икодекстрином и 
раствора са аминокиселинама, сви раствори са глукозом као осмотским агенсом јесу глукозни 
раствори.  Раздвајање ставки „глукозни раствор“ и „биокомпатибилни раствор“ у тендерској 
документацији негира чињеницу да су и „глукозни раствори“ биокомпатибилни. Према сажецима 
карактеристика лекова раствора за перитонеумску дијализу, неки глукозни раствори имају 
биокомпатибилне предности у односу на друге, али то не значи да остали нису биокомпатибилни. 

Из свега наведеног, нејасно је по којим би критеријумима Комисија за набавку одлучила да ли 
предметно добро понуђено као „биокомпатибилни раствор“ задовољава захтеве конкурсне 
документације предметне ЈН. 

Подсећамо Наручиоца да је у једној од претходних јавних набавки коју је спроводио (бр. 404-1-
110/15-16), превазишао ову ситуацију дефинисавши своје потребе на следећи начин: 

Материјал према стандарду 

CAPD 1 (1A, 1B, 1C, 1D) и CAPD 3 (3A, 3B, 3C, 3D) 
Количина 

Глукозни раствори 2,0 лит ... 

Глукозни раствори 2,5 лит ... 

Заштитна капица за продужетак катетера –
дезинфекциона капица ... 

Продужетак катетера ... 

Перитонеумски катетер ... 

 
Предлог:  
Због свега наведеног, предлажемо да извршите измену конкурсне документације на начин да се из 
Техничке спецификације и Обрасца понуде за све партије где су наведене, бришу ставке 
„биокомпатибилни раствор“ и оставе само ставке „глукозни раствори“, а да се количине 
предвиђене за „биокомпатибилне растворе“ додају ставкама глукозних раствора.  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Одговор 4: Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 
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