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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за дијализу – који зависи од типа машине за 2014. годину бр.јн. 404-1-110/14-19  
 
 
             Дана 04.02.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом број 343 од 04.02.2014. 
године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за дијализу – који зависи од типа 
машине за 2014. годину бр.јн. 404-1-110/14-19, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица: 
 

1. „Обраћамо вам се у вези услова из конкурсне документације на страни 13/51 тачка 4., где је 
наведено да је потребно уз понуду доставити Сертификат добре произвођачке праксе (GMP). 
Обзиром да се наведени сертификат искључиво односи на производњу лекова, тј 
произвођаче лекова, док за медицинска средства постоји одговарајући сертификат ISO 13485, 
а у партији бр. 3 наведене јавне набавке налазе се искључиво медицинска средства, молимо 
вас да адекватно коригујете наведени услов. 
 

2. Партија бр. 3, ставка 7 – Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 650/900/950g – На 
основу наше евиденције о промету у 2012. и 2013. години, као и података о тренутном броју 
апарата који су у употреби у центрима за чије потребе се спроводи ова јавна набавка, 
сматрамо да је погрешна тј. недовољна количина од 192.500 комада која је наведена у 
конкурсној документацији. Молимо вас да још једном проверите и коригујете потребе за овим 
производом. Наши подаци, а и претходне јавне набавке овог материјала говоре у прилог 
годишњој потреби од око 410.000 комада, посебно напомињемо да су у ову јавну набавку 
укључена три центра више која имају потребу за овим материјалом у односу на претходне 
јавне набавке. 
 

3. Партија бр. 3, ставка 6 – Средство за хладну стерилизацију машина а 10 лит – На основу 
наше евиденције о промету у 2013. години, као и података о тренутном броју апарата који су у 
употреби у центрима за чије потребе се спроводи ова јавна набавка, сматрамо да је погрешна 
тј. недовољна количина од 3.080 комада која је наведена у конкурсној документацији. Молимо 
вас да још једном проверите и коригујете потребе за овим производом. Наши подаци, а и 
претходне јавне набавке овог материјала говоре у прилог годишњој потреби од око 4.000 
комада, посебно напомињемо да су у ову јавну набавку укључена три центра више која имају 
потребу за овим материјалом у односу на претходне набавке. 
 

4. Партија бр. 3, ставка 7 – Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 650/900/950g – Молимо 
вас да измените конкурсну документацију у делу који се односи на одговарајуће паковање за 
ставку 7 партије број 3. Од јула месеца 2013. године за тражену ставку у понуди се налази 
искључиво паковање од 900 грама. 
 

5. На страни бр. 30/51 конкурсне документације, за услов 2.10 Извештај о бонитету за јавне 
набавке (образац BON – JN) који издаје Агенција за привредне регистре није наведено који 
период треба да обухвати наведени извештај – Обзиром да BON – JN још увек не садржи 
податке за 2013. годину, да ли BON – JN од 04.12.2013. који се односи на податке из 2012., 
2011. и 2010. године задовољава тражени услов? 
 

6. Да ли треба попунити Модел оквирног споразума и Модел уговора? 
 

7. Да ли је довољно доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде по партији или за сваку 
ставку у партији мора да се достави банкарска гаранција за озбиљност понуде? 
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8. Рок плаћања на страни 15/51 конкурсне документације је дефинисан на следећи начин – 120 
дана од дана испоруке, док је у моделу оквирног споразума (страна 44/51), као и у Моделу 
уговора (страна 50/51) дефинисан: 120 дана од дана пријема фактуре. 
 

9. Да ли се банкарска гаранција за добро извршење посла издаје у име и рачун РФЗО-а на 
основу оквирног споразума и важи за све здравствене центре са којима накнадно потписујемо 
Уговор? 

 
 Одговори Наручиоца: 
 

1.  Наручилац је дана 04.02.2014. године изменио конкурсну документацију, у делу IV Техничка 
спецификација за јавну набавку материјала за дијализу – који зависи од типа машине за 2014. 
годину, и то тако да се брише услов да произвођач понуђеног медицинског средства мора да 
поседује важећи Сертификат добре произвођачке праксе (GMP). 

 
Измена конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца www.rfzo.rs. 
 

2.  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), 
обавештавамо Вас да ће бити извршена измена конкурсне документације за јавну набавку 
Материјала за дијализу – који зависи од типа машине за 2014. годину, и то у делу IV Техничка 
спецификација који се односи на одговарајуће количине за партију број 3, ставка 7. 

 
3.   Предмет ове јавне набавке обликован је према исказаним потребама здравствених установа 

за предметним материјалом, као и на основу података о стању залиха, испоруци и потрошњи 
предметних добара, расположивим финансијским средствима, а у сагласности са мишљењем 
Комисије за предметну јавну набавку. 

 
4.   У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), 

обавештавамо Вас да ће бити извршена измена конкурсне документације за јавну набавку 
Материјала за дијализу – који зависи од типа машине за 2014. годину, и то у делу IV Техничка 
спецификација који се односи на одговарајуће паковање за партију број 3, ставка 7. 

 
5.  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON – JN) који издаје Агенција за привредне 

регистре треба да обухвати период који се односи на податке из 2012. године, с обзиром да 
BON – JN још увек не садржи податке за 2013. годину. 
 

6.  У делу V - Упутство понуђачима под тачком 2. дефинисана је обавезна садржина понуде и 
начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији. У наведеној тачки предвиђена 
је садржина понуде и обрасци које понуђач који доставља понуду мора попунити. Сходно 
наведеном, Модел оквирног споразума и Модел уговора, који представљају прилоге конкурсне 
документације, понуђачи нису у обавези да попуне и доставе. 

 
7.   У делу V - Упутство понуђачима у конкурсној документацији под тачком 5. дефинисано је да је 

понуђач обавезан да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за озбиљност 
понуде неоппозиву, безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде, која гласи на износ од 2% од укупне вредности понуде. С тим 
у вези, потребно је доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде по партији или за све 
партије за коју се доставља понуда, али не и за сваку ставку у оквиру партије. 

 
8.   У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), 

обавештавамо Вас да ће бити извршена измена конкурсне документације за јавну набавку 
Материјала за дијализу – који зависи од типа машине за 2014. годину, и то у делу V Упутство 
понуђачима који се односи на рок и начин плаћања, тако да гласи: 120 дана од дана пријема 
фактуре. 

 
9.   У делу V - Упутство понуђачима под тачком 6. дефинисано је да ће Фонд уновчити банкарску 

гаранцију у случају да понуђач не извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен 
оквирним споразумом и уговором закљученим на основу оквирног споразума. Сходно 
наведеном, банкарска гаранција за добро извршење посла се издаје у име и за рачун 
Републичког фонда за здравствено осигурање, а на основу оквирног споразума.“ 
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