
 

 

 

08/2 број: 404-1-64/18-68 
29. 7.2019.године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Mатеријал за 
дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 26.07.2019. године заинтересована лица обратила су се наручиоцу захтевима за 
додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Mатеријал за дијализу – по типу дијализне 
машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр. 1: 

Привредно друштво XXXX у својству заинтересованог лица, потенцијалног понуђача, овде 
Наручиоцу доставља захтев за појашњењем Конкурсне документације у јавној набавци Материјал 
за дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, а све у складу са тачком 19. 
Упутства понуђачима како да сачине понуду, као и са релевантним одредбама Закаона о јавним 
набавкама.  

Питање број 1: 
У Конкурсној документацији у овде предметном поступку јавне набавке, на страни 4 од 37, 

као и у тачки 6.6 Модела оквирног споразума (страна 31 од 37 Конкурсне документације) је 
следеће: 

"Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано (изузев за партије 17, 30, 
33, 34, 37, 39 и 43) са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке, за шта као доказ 
понуђач доставља изјаву на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица."  

Предмет набавке у партијама број 41, 42 и 44 је „suvi bikarbonat namenjen korišćenju na 
aparatima Nipro Surdial-X“.  

Једино медицинско средство које произвођач апарата за хемодијализу Nipro Surdial-X 
предвиђа у упутству за употребу за коришћење на наведеном апарату, а које је предмет набавке у 
партијама број 41, 42 и 44, по произвођачкој спецификацији није стерилно упаковано, јер не 
подлеже обавези стерилности, на сличан начин као и медицинска средства која су предмет 
набавке у партијама бр. 17, 39, 43. 

У том смислу, да ли је за Наручиоца прихватљиво да у партијама број 41, 42 и 44 буду 
понуђена добра која нису стерилно упакована, а обзиром да се ради о добрима исте основне 
намене каква су и добра која Наручилац набавља у партијама број 17, 39 и 43?“ 
 

Одговор бр. 1: 

Сходно питању заинтересованог лица, биће извршена измена конкурсне 
документације. 
 

Питање бр. 2: 

Одредбом из Оквирног споразума, Наручилац је предвидео средство обезбеђења за добро 
извршење посла на следећи начин:  

9.СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10 
дана од обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први позиви без 
права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 3% одукупне 
вредности оквирног споразума. 

Издавање банкарске гаранције за мала предузећа, представља административан проблем 
(пословне банке везују издавање гаранције у односу на укупан промет привредног друштва у 
претходној години) као и високе финансијске издатке имајући у виду цену банкарске гаранције.  

Са друге стране ако се има у виду сама природа Оквирног споразума, која на представља 
облигациону обавезу за Наручиоца, долази се до ситуације да Понуђач потписује Споразум којим 
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гарантује испоруку минималних количина и доставља финансијску гаранцију (унапред плаћену), 
док хипотетички може доћи у ситуацију да не потпише ни један Уговор (Купци могу имати залихе 
одређене врсте робе или могу повући знатну количину робе пре потписвања Оквирног споразума) 

Наручилац је у уводним напоменама Оквирног споразума навео:  

7) да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и на 
тајначин непосредно реализовати јавну набавку, 

8)да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним уговорима 
које закључују Купци са Добављачем. 

Такође је Оквирним споразумом предвидео и: 

8.УГОВОРНА КАЗНА 

8.1 У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју јепрекорачио рок 
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добараиспоручених са 
закашњењем. 

Уговрна казна је у складу са претходним садржајем унета и у Модел Уговора. 

Имајући у виду изнете чињенице:  

ПИТАЊЕ:  

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да достављање финансијске гаранције за 
доброизвршење посла измести из Оквирног споразума у Модел Уговора тј да се гаранција уместо 
Наручиоцу доставља Купцу приликом потписивања Уговора. 

У случају позитивног одговора Наручиоца, предлажемо да се за потписане Уговоре у 
вредости до 10.000.000,00 динара Купцу доставља гаранција у виду бланко менице са меничним 
овлашћењем на 10% од вредности Уговора, док би се уз потписане Уговоре на вредност преко 
10.000.000,00 динара достављала банкарска гаранција у вредности од 3% укупне вредности 
Уговора.  

Прихватањем предлога Наручилац би обезбедио већу конкуренцију међу понуђачима 
(омогућавање учешћа малим предузећима), истовремено на транспарентан начин обавезао 
Понуђаче на издавање гаранција за конкретан и реалан посао. 

 
Одговор бр. 2: 

 Средство обезбеђења за добро извршења посла које Наручилац захтева конкурсном 
документацијом, представља средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних 
обавеза према свим купцима који закључују уговоре на основу оквирног споразума. 
 Имајући у виду наводе изнеде у захтеву за додатним појашњењем конкурсне 
документације, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на следећи начин:  
Добављач  је  обавезан  да  приликом  потписивања  оквирног  споразума  или  у  року  од  
10 дана  од  дана  обостраног  потписивања,  достави  неопозиву,  безусловну,  плативу  на  
први позив  и  без  права  протеста,  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  у  
висини  од 3% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, (уколико је вредност 
оквирног споразума преко 30.000.000,00 динара без ПДВ-а) односно, Добављач  је  обавезан  
да  приликом  потписивања  оквирног  споразума  Фонду  достави бланко  меницу,  која  
мора  бити  евидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења  Народне банке  и  потписана  
од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити достављено  попуњено  
и  оверено  менично  овлашћење  у  висини  од  3%  од  вредности оквирног  споразума  без  
ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  и  копија  картона депонованих потписа,  који 
мора бити  издат од стране пословне банке која је наведена  у меничном овлашћењу –
писму, (уколико је вредност оквирног споразума мања од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а).  
 Захтев заинтересованог лица да се средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла доставља купцима приликом закључења уговора, се не прихвата. 
 
 Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације. 
 
                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

   59019.69/108                          


