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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни 
концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана бр.јн. 404-1-110/14-65  
 
 
             Дана 20.08.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке материјала за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних 
машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана бр.јн. 404-1-
110/14-65, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питање заинтересованог лица: 
 

1. „На страни бр. 9 конкурсне документације, у одељку IV – Техничке карактеристике, добро из 
партије бр. 3 сте дефинисали на следећи начина 
- Понуђач је у обавези да понуди физиолошки раствор, 0,9% NaCl за припрему и завршетак 

HD третмана и то у кесама од једног или два литра са luer lock конектором. 
Истовремено важећим Правилником о стандардима материјала за дијализу (Сл. гласник РС, 
бр. 36/14) предметно добро је дефинисано као 
- Физиолошки раствор 0,9% NaCl 1 литар, за припрему и завршетак HD третмана са 

инфузионом линијом. 
 
Како конкурсном документацијом опис траженог добра из Партије 3 није усклађен са 
дефинисаним карактеристикама добра у наведеном Правилнику и самим тим може довести у 
заблуду потенцијалног понуђача код припремања прихватљиве понуде, молимо вас, да нам 
прецизно одговорите, која понуда је прихватљива: Физиолошки раствор, 0,9% NaCl за 
припрему и завршетак HD третмана и то у кесама од једног или два литра са luer lock 
конектором или Физиолошки раствор 0,9% NaCl 1 литар, за припрему и завршетак HD 
третмана са инфузионом линијом?“ 
 

 
 Одговори Наручиоца: 
 

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“, бр. 36/14) у 
члану 7. став 1. тачка В) Материјал неспецифичан за хемодијализу, редни број 2. гласи: 
- Физиолошки раствор, 0,9% NaCl, до 2 литра, за припрему и завршетак HD третмана са 

одговарајућим системом за инфузију. 
 
Имајући у виду наведено, опис добра из партије 3 у оквиру конкурсне документације у складу 
је са дефинисаним карактеристикама добра у наведеном Правилнику. 
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