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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за дијализу – дијализатори за период од годину дана бр.јн. 404-1-110/14-78  
 
 
             Дана 01.09.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке материјала за дијализу – дијализатори за период од годину дана бр.јн. 404-1-
110/14-78, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 

1. Питање заинтересованог лица: 
 
 „На страни 20 конкурсне документације, тачка 22.4.2. формула за елемент критеријума 
квалитет за партије 1, 2 и 3 , дата је на следећи начин: 
 

QA = 50 х 
CUA - CUmin 

+PA 
CUmax - CUmin 

 
Конкурсном документацијом дефинисано је да се за партије 1, 2 и 3 елемент критеријума 

'‘квалитет” QA вреднује са 50 поена, од чега се клиренс урее за понуђени дијализатор вреднује са 
 40 поена, а  поузданост PA са 10 поена. У случају примене формуле дате у конкурсној 
документацији, најповољнији понуђач би имао максималних 60 поена за квалитет, а не 50 поена како 
је превиђено конкурсном документацијом. Сходно томе, потребно је изменити формулу тако да 
гласи: 
 

QA = 40 х 
CUA - CUmin 

+PA 
CUmax - CUmin 

 
 

На страни 22 конкурсне документације тачка 22.7.4. за елемент критеријума квалитет за 
партије: 4-13 стоји формула: 

 

QA = 30 х 
KUFA - KUFmin 

+ 10 х 
CUA - CUmin 

+ 10 х 
CBA - CBmin 

+PA 
KUFmax - KUFmin CUmax - CUmin CBmax - CBmin 

 
а конкурсном документацијом дефнисано је да се за партије 4-13 елемент критеријума 

“квалитет” QA вреднује са 60 поена, од чега се клиренс урее вреднује са 15 поена, клиренс витамина 
Б12 са 15 поена, коефицијент ултрафилтрације са 20 поена, а поузданост PA са 10 поена. Стога 
треба ускладити формулу са текстом конкурсне документације тако да гласи: 

 

QA = 20 х 
KUFA - KUFmin 

+ 15 х 
CUA - CUmin 

+ 15 х 
CBA - CBmin 

+PA 
KUFmax - KUFmin CUmax - CUmin CBmax - CBmin 

 
На страни 21. конкурсне документације стоји да ће се за потребе елемента критеријума 

„Квалитет“, поузданим сматрати дијализатор за који се утврди да је коришћен у дијализним центрима 
из најмање 3 земље Европске уније, у току 2012, 2013 и 2014. године, а што ће се бодовати са укупно 
10 поена. 
Молимо Вас за појашњење са колико пондера ћете бодовати дијализатор који је коришћен у сваком 
од дијализних центара, али у краћем периоду нпр. током 2013. и 2014, али не и 2012.“ 
 
 

mailto:public@rzzo.rs


 2 

1. Одговор: 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама конкурсна документација ће бити 
измењена у делу Критеријум за доделу уговора у тачкама 22.4 и 22.7. 

Поузданост (клиничка испитаност медицинског средства) – за потребе елемента критеријума 
''Квалитет'' сматраће се поузданим дијализатор за који се утврди да је коришћен у дијализним 
центрима из најмање три државе Европске уније, у току 2012., 2013. или 2014. године (минимум у по 
једном дијализном центру из три различите државе Европске уније). За потребе утврђивања 
поузданости дијализатора потребно је да понуђачи доставе попуњен образац бр. 9. У наведеном 
Обрасцу јасно мора да буде назначен модел дијализатора који је коришћен, с тим да није неопходно 
наводити димензије мембране. Образац треба да саржи назив дијализног центра, адресу, државу и 
контакт дијализног центра (телефон и е-mail), као и период у коме је понуђени дијализатор 
испоручиван том дијализном центру. Дијализатор за који се утврди да је поуздан добиће 10 поена, док 
ће дијализатор за који се не утврди поузданост добити 0 поена. (Измене и допуне конкурсне 
документације тренутно су у припреми). 

Дакле, дијализатор који је коришћен минимум у по једном дијализном центру из три различите 
државе Европске уније, у току 2012., 2013. или 2014. године (нпр. у току 2013. и 2014. године, али не и 
у току 2012. године), бодоваће се са 10 поена. 
  
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
 
 „Моделом Оквирног споразума, чланом 8.1. односно Моделом Уговора, чланом 5.1., 
предвидели сте могућност уговорне казне за кашњење у испоруци до 5% вредности целог уговора. 
Молимо Вас да извршите измену наведених чланова оквирног споразума односно модела уговора на 
начин да се уговорна казна за прекорачење рока испоруке односи само на партију за коју је тај рок и 
прекорачен, а не за све партије из Оквирног споразума, односно Уговора, тако да гласи: 
У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну 
казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије из појединачног уговора за коју је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од вредности те појединачне 
партије.“ 

 
2. Одговор: 
 

 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама конкурсна документација ће бити 
измењена у делу Модела оквирног споразума, чл. 8.1 и у делу Модела уговора, чл. 5.1, тако да гласи: 
 „У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачног уговора за који је прекорачио рок 
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од вредности тог појединачног уговора.“ 
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