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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Материјала
за перитонеумску дијализу у кућним условима, број 404-1-110/16-60, сагласно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 27.10.2016. године, заинтересованo лицe сe обратилo наручиоцу захтевом за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Материјала за перитонеумску дијализу у
кућним условима, број 404-1-110/16-60, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1 : Конкурсном документацијом, у одељку III. Техничка спецификација, између осталог
предвиђена је обавеза Понуђача да о свом трошку, без обавезе плаћања, испоручи Адаптер
између продужетка катетера и перитонеумског катетера у случају потребе замене истог из
медицинских разлога.
Мишљења смо да овако дефинисана обавеза Понуђача да о свом трошку, без обавезе плаћања
испоручи Адаптер није адекватно решење имајући у виду да Правилник о стандардима
материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
препознаје Адаптер између перитонеумског
катетера
и
продужетка
катетерa, поред
перитонеумског катетера, као део неопходног материјала за перитонеумску дијализу (члан 8.
Правилника). Такође, претходнoм јавном набавкoм 404-1-110/15-64 Адаптер катетера је био
препознат конкурсном документацијом и обрасцем структуре цене. Додатно, оваква обавеза
Понуђача да испоручује о свом трошку ствара озбиљне проблеме у књиговодственом третману
добра које има своју набавну вредност а које би се требало давати без обавезе плаћања.
Предлажемо да извршите исправку конкурсне документације на начин да измените партију 7 и
ускладите је са делом Правилника који препознаје материјал неопходан за перитонеумску
дијализу, односно да уврстите Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера у
делу III.Техничка спецификација као и у Обрасцу понуде, и то на начин да се укупна процењена
вредност јавне набавке не мења.
Одговор 1 : Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 2 : На сајту Наручиоца, у оквиру конкурсне документације, налази и се и прилог А-списак
здравствених установа који у ствари, по свом садржају представља Образац структуре цене док
Списак здравствених установа за које се врши поступак набавке материјала за перитонеумску
дијализу не постоји.
Предлажемо да извршите исправку конкурсне документације на начин да се постави Списак
здравствених установа за које се спроводи поступак јавне набавке као и да се Прилог А
преименује у Образац структуре цене.
Одговор 2 : Примедба се прихвата. Биће извршена измена назива прилога А на интернет
страници наручиоца, тако да исти гласи – Прилог А – образац понуде. Списак здравствених
установа није прилог конкурсне документације, из разлога што се поступак јавне набавке

материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима спроводи за потребе осигураних
лица Републичког фонда.
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