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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке
Материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине, број 404-1-110/15-84, сагласно
члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 20.11.2015. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за
додатним појашњењeм у вези поступка јавне набавке Материјала за хемодијализу – који зависи
од типа машине, број 404-1-110/15-84, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1:
У вашем одговору бр. 404-1-73/15-12 од 20.11.2015. године под тачком 2. навели сте
као тржишно упоредиву цену јавне набавке коју је спровео Фонд за социјално осигурање војних
осигураника у претходним поступцима. Достављамо вам уговор број 3692/31 од 15.10.2015.
године у коме смо вам маркирали производе под редним бројем 20, 21, 22 и 23 и где вам
поново скрећемо пажњу да су управо цене у поступку на који се позивате другачије од цена које
сте навели. Још једном вам скрећемо пажњу на ваше поступање које је са овим у вези
неефикасно и незаконито.
Одговор 1:
Наручилац је дана 05.10.2015. године покренуо поступак јавне набавке материјала за
хемодијализу – који зависи од типа машине, број 404-1-110/15-84, а имајући у виду да је
Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-001800/2015 од 19.8.2015. године у целини поништен отворени поступак јавне набавке
материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине, број 404-1-110/15-45.
С обзиром да у моменту покретања предметног поступка јавне набавке Фонд за
социјално осигурање војних осигураника још увек није закључио уговоре у поступку јавне
набавке уређаја за подржавање реналне функције, наручилац није могао на други начин
испитати тржиште него на основу доступних података.
Сходно наведеном, наручилац је на основу расположивих података о стању на тржишту
у тренутку покретања предметног поступка јавне набавке проценио вредност јавне набавке, а
све у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац се приликом
одређивања процењених вредности руководио и обезбеђеним финансијским средствима за
ове намене.
Питање 2:
На који начин је планирана јавна набавка уколико се по терминском плану ЈН готово
цела набавка одвија у 2016. години (у смислу испоруке и снабдевања), а узимајући у обзир
околност да наручиоци са списка (Списак здравствених установа, странице 7/40, 8/40 и 9/40)
истовремено расписују сопствене јавне набавке за исти предмет јавне набавке. У прилогу
конкурсна документација јавне набавке бр. 02/2016 О.Б. Пожаревац. У овом делу скрећемо вам
пажњу на повреде како чланова закона о јавним набавкама тако и повреде начела буџетских
планирања.

Одговор 2:
Дана 14.10.2015. године у „Службеном гласнику РС“ број 86 објављена је Уредба о
допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке, у којој је чланом 17в утврђен предмет централизиваних јавних набавки за 2016.
годину.
Наведеном Уредбом од 01.01.2016. године није утврђена обавеза Републичког фонда
за здравствено осигурање да централизовано набавља материјал за хемодијализу, већ је
спровођење поступака јавних набавки и обезбеђивање предметног материјала обавеза
здравствених установа.
Управо из тог разлога, а како би се обезбедио континуитет и редовно снабдевање
здравствених установа предметним материјалом, јавна набавка материјала за хемодијализу –
који зависи од типа машине спроводи се за период од три месеца, а до спровођења поступака
јавних набавки од стране здравствених установа.
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