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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за перитонеумску дијализу за 2014. годину, бр.јн. 404-1-110/14-21  
 
             Дана 07.02.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом, код нас заведено дана 
10.02.2014. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за перитонеумску 
дијализу за 2014. годину, бр.јн. 404-1-110/14-21, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
 
  Питање заинтересованог лица: 
 

1. Број PD пацијената по врсти терапије према последњим спецификацијама материјала 
(рецептима) за дијализу које су достављене фирми заинтересованог лица од стране здравствених 
установа, које прописују материјал за дијализу, за пацијенте који PD терапију обављају у кућним 
условима, за месец фебруар 2014. године разликује се од броја пацијената по терапији који сте 
навели у конкурсној документацији. Како се не би довела у питање актуелна терапија коју пацијенти 
имају молимо вас да коригујете број пацијената који је наведен у конкурсној документацији. У 
прилогу вам достављамо списак и број пацијената по врсти терапије који су на програму 
перитонеумске дијализе произвођача Fresenius Medical Care. 

2. У техничкој спецификацији нису наведени IPD пацијенти. Обзиром да је досадашња пракса 
да се продавцу од стране здравствених установа достављају спецификације материја (рецепти) на 
којима је прописана IPD 1B врста дијализе (тренутно за 2 пацијента) молимо вас да наведете број 
пацијената са поменутом врстом дијализе, како би пацијенти несметано наставили програм лечења 
на коме су. 

3. Недефинисан број пацијената по произвођачу за партије које се односе на материјал за 
аутоматску перитонеумску дијализу (APD): 19-APD 1А; 21-APD 1C и 22-APD 1D. 
Број APD пацијената који имају неку од наведених врста терапије је променљив, тренутно их је 6 на 
програму перитонеумске дијализе произвођача Fresenius Medical Care. С обзиром да су пацијенти на 
програму лечења наведеним врстама дијализе и користе материјал произвођача (неки и годинама) 
потребно је навести назив произвођача Fresenius за ове партије, како би APD пацијенти несметано 
наставили са својом терапијом.  
 

 Одговор: 
 

1. Број пацијената је оквиран и обухвата период од годину дана. Расподела по програму је 
учињена према постојећем стању, одн. према тренутном броју пацијената на програму перитонеумске 
дијализе произвођача Fresenius и програму перитонеумске дијализе произвођача Baxter. 

Број пацијената је оквиран и може се разликовати од броја пацијената за који ће Фонд 
уговорити предметна добра током реализације овог споразума, а све у зависности од потреба Фонда, 
као и расположивих финансијских средстава.  

Дакле, имајући у виду да се у предметном поступку јавне набавке закључује оквирни 
споразим, Фонд задржава могућност да, током реализације оквирног споразума, уколико се укаже 
потреба за тим, уговори предметна добра, за мањи или већи број пацијената од оног који је 
дефинисан конкурсном документацијом. 

2. За интермитентну перитонеумску дијализу Републички фонд не спроводи поступак јавне 
набавке. 

3. У вези навода изнетих у тачки 3. обавештавамо Вас да ће у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама бити извршена измена конкурсне документације.  
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