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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана бр.јн. 404-1-110/14-54
Дана 22.05.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом бр. 160, за појашњењем
у вези поступка јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана бр.јн.
404-1-110/14-54, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица:
1. Због чега се раствор са ајкодекстрином и раствор са аминокиселинама налазе као једна
ставка када се ради о различитим растворима који имају различиту цену на важећој Листи лекова који
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања? Наш предлог је да
извршите измену Обрасца структура цене за јн бр. 404-1-110/14-54 на начин да се у партијама 3 и
партији 6 као засебна ставка издвоји раствор са ајкодекстрином, а засебно раствор са
аминокиселинама јер су у питању различити раствори/лекови.
2. Због чега се у Обрасцу структура цене за јн бр. 404-1-110/54 у свим партијама спомиње
само дезинфекционо средство а не и течни сапун са антисептиком који је предвиђен Правилником о
стандардима материјала за дијализе? Предлажемо да се Образац структура цене за јн бр. 404-1110/54 измени у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе и да се као засебне
ставке искажу течни сапун са антисептиком и дезинфекционо средство.
3. С обзиром да су према Правилнику о стандардима материјала за дијализе количине
раствора за перитонеумску дијализу и заштитних капица за продужетак катетера дефинисане у
количинама за један дан терапије док су поједини предмети дефинисани месечно (течни сапун и
дезинфекционо средство), шестомесечно (продужетак катетера) односно једнократно, при
започињању дијализе (перитонеумски катетер и адаптер између продужетка катетера и
перитонеумског катетера) молимо за објашњење на који начин дефинисати јединичну цену предмета
набавке у Обрасцу структура цене за јн бр. 404-1-110/14-54 односно да ли јединичне цене предмета
набавке треба да буду исказане на дневном нивоу ?
4. Због чега у Изменама конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-54 постављеним
21.05.2014 није извршена измена конкурсне документације и у овом делу а у складу са одговором
Комисије за јавне набавке, односно када ће бити извршена наведена измена конкурсне
документације?
Одговори:
1. У вези изнетих навода у тачки 1 обавештавамо Вас да ће у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама бити извршена измена конкурсне документације у делу - Образац бр. 4.2 –
Структура цене тако што ће сваки раствор бити издвојен као засебна ставка.
2. Правилником о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања у члану 9. дефинисано је да се осигураним лицима која обављају
перитонеумску дијализу у кућним условима (CAPD и APD) утврђује накнада трошкова за
неспецифичан материјал за перитонеумску дијализу у правилником дефинисаном износу на
месечном нивоу, због чега овај материјал не може бити предмет ове јавне набавке.
Сходно наведеном, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама биће извршена измена
конкурсне документације у делу IV. Техничка спецификација тако што се у партији 1 брише тачка В),
док се у партијама 2, 3, 4, 5 и 6 брише тачка Б) које се односе на неспецифичан материјал за
перитонеумску дијализу.
3. У обрсцу бр. 4.2 – Структура цене потребно је исказати јединичну цену по комаду, без
обзира на то да ли је количина дефинисана за један дан терапије или на месечном нивоу.

4. С обзиром да захтеви заинтересованих лица за додатним појашњењима пристижу
свакодневно, измена конкурсне документације у виду интерно пречишћеног текста биће објављена
најкасније до уторка 27.05.2014. године на начин како је то дефинисано у додатним појашњењима
објављеним од стране Републичког фонда.

С поштовањем,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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