
 

 
 

08/2 број: 404-1-64/18-72 
2.8.2019.године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Mатеријал за 
дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 2.8.2019. године заинтересованp лицe обратилo се наручиоцу захтевoм за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Mатеријал за дијализу – по типу дијализне 
машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр. 1: 

Позивамо Наручиоца да у погледу партија бр. 26, 27, 31 и 38 Јавне набавке, изврши 
следеће допуне конкурсне документације: 

У Конкурсној документацији, на странама 4 до 37, као и у тачки  6.6  Модела  овкирног 
споразума (стране 29. до 37. Конкурсне документације) је предвиђено следеће: 

„ Понудено  медицинско  средство  мора  бити  стерилно  упаковано  (изузев  за  партије  
17, 30, 33,  34,  37,  39,  41,  42,  43,  44)  са  роком  трајања  не  краћим  од  12  месеци  од дана 
испоруке, за шта као доказ понуђач доставља изјаву на сопственом обрасцу, потписану од стране 
овлашћеног лица.“ 

Медицинска средства које произвођач апарата за хемодијализу предвиђа у упутствима 
за употребу за коришћење на апаратима за хемодијализу заинтересованог лица, а која 
средства кореспондирају предмету набавке у партијама број 26, 27, 31 и 38, по произвођачкој 
спецификацији, нису стерилно упакована, јер не подлежу обавези стерилности. 

Стога предлаземо Наручиоцу следеће: 
Да прецизира да је прихватљиво да у погледу партија 26, 27, 31 и 38 буду понуђена добра која 
нису стерилно упакована, а с обзиром на напред наведено. 
 

Одговор бр. 1: 

Сходно примедби заинтересованог лица, биће извршена измена конкурсне 
документације. 
 

Питање бр. 2: 

Позивамо Наручиоца да погледу захтева рока трајања понуђених медицинских средстава 
изврши следеће допуне конкурсне документације: 

Предлажемо Наручиоцу да се у конкурсној документацији, на странама 4 до 37, као и у 
тачки 6.6 модела оквирног споразума (стране 29. до 37. Конкурсне документације), посебно уреди 
рок трајања у погледу медицинских средстава чији је рок трајања декларисан од стране 
произвођача на 12 месеци или мање од датума производње. Конкретно, предлажемо Наручиоцу 
да за наведена добра рок трајања дефинише прихватљивим и разумним процентом у односу на 
рок трајања медицинског средства, који је декларисан од стране произвођача. Сматрамо да би 
разуман проценат рока трајања у том смислу био 50%, имајући у виду време које изискује 
транспорт, увоз, лагеровање и друге логистичке активности. Овим путем би се омогућило да и 
медицинска средства чији је рок трајања од стране произвођача декларисан на 12 месеци или 
мање (од датума производње) и која су као таква прихваћена и регистрована од стране Агенције за 
лекова и медицинска средства (АЛИМС) могу бити понуђена и прихватљива у јавној јабавци. 

С тим у вези, би и услови конкурсне документације и сам Модел оквирног споразума 
недвосмислено осликавали начело обезбеђивања конкуреције из члана 10. Закона о јавним 
набавкама. 

 
Стога предлажемо Наручиоцу следеће: 

ЈованаМариновићабр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 



 

 
 

Да прецизира рок трајања понуђених медицинских средстава  у јавној набавци  на начин 
који је горе наведен, како би и медицинска средства која имају рок трајања (декларисан од стране 
произвођаца) 12 месеци или мање од датума производње могла бити понуђена и прихватљива у 
јавној набавци. 
 

Одговор бр. 2: 

 Имајући у виду наводе изнете у захтеву за додатним појашњењем конкурсне 
документације, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на  начин да ће рок 
трајања за понуђено медицинско средство  бити најмање 12 месеци од дана испоруке, а 
изузетно, за мединска средства  чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања  
не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, за шта као доказ понуђач доставља изјаву, 
дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица. 
 
 Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације.  
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