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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором – за 
програм произвођача Fresenius бр.јн. 404-3-110/14-94  
 
             Дана 12.11.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом број 313, за појашњењем 
у вези поступка јавне набавке материјала за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором – за програм произвођача Fresenius бр.јн. 404-3-110/14-94, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица: 
 

1. „Конкурсном документацијом за јавну набавку материјала за континуирану амбулаторну 
перитонеумску дијализу са глукозним раствором – за програм произвођача Fresenius; број 
јавне набавке 404-3-110/14-94, извршено је обједињавање различитих стандарда 
дефинисаних Правилником о стандардима материјала за дијализе која се обезбеђују из 
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14 и 
37/14). Истом партијом је предвиђена набавка материјала специфичног за перитонеумску 
дијализу према стандардима CAPD 1 и CAPD 3. 
 
Питање: Да ли ће Наручилац приликом одлучивања о понуди поштовати члан 9. став 2 
Правилника којим је употреба биокомпатибилних раствора предвиђена код 5% болесника? 
Подсећамо Наручиоца да је у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда бр. 404-3-110/13-107 из октобра 2013. године, понуђач Fresenius Medical Care Srbija 
d.o.o. за партије које су се односиле на стандарде са биокомпатибилним растворима - CAPD 3 
(3А, 3C), понудио раствор Balance класификујући га као биокомпатибилни. 
 

2. У отвореном поступку јавне нанбавке материјала за перитонеумску дијализу бр. 404-1-110/14-
54 за период од годину дана, Наручилац је склопио уговор са понуђачем Phoenix Pharma, који 
је понудио материјал за перитонеумску дијализу произвођача Baxter док је понуда 
произвођача Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. одбијена из разлога неисправности понуде 
понуђача  Fresenius. Наручилац сада понавља поступак јавне набавке за партију 1, али кроз 
преговарачки поступак без објављивања позива постојећи број пацијената. 
Питање: Да ли ће понуђач који склапа Уговор са Наручиоцем у прговарачком поступку без 
објављивања позива бити изједначен са понуђачем који је Уговор склопио након отвореног 
поступка у смислу нових болесника који започињу лечење перитонеумском дијализом?“ 

 
 Одговори Наручиоца: 
 

1. Наручилац је у оквиру конкурсне документације, у делу IV – техничка спецификација, 
предвидео напомену којом је предвиђено да се материјал испоручује по врсти и количинама 
дефинисаним Правилником о стандардима материјала за дијализе која се обезбеђују из 
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14 и 
37/14). Наведени правилник дефинише количине материјала за одређену процедуру 
перитонеумске дијализе, а обавеза је испоручиоца да материјал испоручује пацијенту у складу 
са стандардом за процедуру на којој се пацијент налази. 
 

2. Јавна набавка материјала за континуирну амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором – за програм произвођача Fresenius, спроводи се у складу са чланом 36. став 1. 
тачка 3) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12). 
Сходно наведеном, у поступку предметне јавне набавке неће се закључивати оквирни 
споразум, већ уговор о јавној набавци. 
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