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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине бр.јн. 404-1-110/15-45  
 
 
             Дана 08.06.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за измену конкурсне 
документације у вези поступка јавне набавке материјала за хемодијализу – који зависи од типа 
машине бр.јн. 404-1-110/15-45, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12 и 14/15).  
 
  Питање заинтересованог лица: 
 
 „Јавна набавка материјала по типу апарата је по садржини конкурсне документације слична 
оној из 2014. године, по којој смо склопили оквирни споразум и уговоре са пет здравствених установа. 
 Овом приликом Вас молимо да извршите измену конкурсне документације у делу 
финансијског обезбеђења и то тако да померите границу за могућност замене банкарске гаранције за 
сигурност понуде за меницу, за понуде чија је вредност мања од 6.000.000,00 динара на понуде чија 
је вредност мања од 9.000.000,00 динара, те да у делу финансијских обезбеђења за добро извршење 
посла дозволите да се банкарска гаранција замени са меницом за понуде чија је вредност мања од 
9.000.000,00 динара. 
 Разлози за овакву молбу су практичне природе. Наиме, по процењеним вредностима које сте 
навели за партију 1, наша понуда треба да износи мање од 9.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-
а. То излази да би банкарска гаранција од 10% требало да буде до 900.000,00 динара. Са друге 
стране по уговорима које смо потписали на основу оквирног споразума из 2014. године за исти 
предмет набавке имамо ненаплаћених потраживања око 2.000.000,00 динара за која је дуже време 
истекао рок плаћања. Кокретно ради се о Општој болници у Бору, која тврди да има одређене 
проблеме са приливом средстава из РФЗО-а везано за дијализу. Како ми са тиме немамо никакве 
везе, а испоручили смо материјал по типу апарата у уговореном року и количини, сада имамо 
блокирано готово 25% укупног прошлогодишњег прихода. Немамо никакву извесност када ћемо 
наплатити рачуне за које је истекла валута плаћања, док све време испоручујемо нове количине 
материјала. 
 Из разлога да наша ненаплаћена потраживања вишеструко превазилазе вредност банкарске 
гаранције коју треба да дамо за добро извршење посла за предметну јавну набавку, молимо Вас да 
нам изађете у сусрет и омогућите да доставимо меницу као средство финансијског обезбеђења и тако 
смањимо непотребне трошкове.“ 
 

 Одговор Наручиоца: 
 

            Обавештавамо Вас да ће складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, бити извршена 
измена конкурсне документације за јавну набавку материјала за хемодијализу – који зависи од типа 
машине, и то у делу V – Упутство понуђачима, у тачки 6.5. Тачка 6.5. мења се тако што ће се 
померити граница за могућност замене банкарске гаранције за озбиљност понуде за меницу, за оне 
понуде чија је вредност мања од 6.000.000,00 динара на понуде чија је вредност мања од 
9.000.000,00 динара.  
             Када је реч о о промени финансијског обезбеђења за добро извршење посла, односно замени 
банкарске гаранције меницом за понуде чија је вредност мања од 9.000.000,00 динара, напомињемо 
да је, у складу са чланом 61. став 9. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) 
у случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од 250.000.000,00 
динара, наручилац у обавези да захтева банкарску гаранцију као средство обезбеђења за испуњење 
уговорних обавеза. Сходно томе наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. 
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