
 

 
 

08/2 број: 404-1-85/19-30 
26.02.2020.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Имплантати 
за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 24.02.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за преломе бутне кости и 
потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  
Благовремено смо 7. фебруара 2020. године упутили захтев Комисији за централне јавне набавке 
РФЗО-а Србије да у процес јавне набавке имплантата за натколеницу буде укључен Унутрашњи 
самодинамизирајући фиксатор за збрињавање прелома бутне кости, који је био избачен. Комисија 
је одговорила да је Унутрашњи фиксатор био избачен „случајном омашком“. Овај захтев и одговор 
Комисије су објављени на Интернет страници сајта РФЗО-а. Међутим, наш захтев није објављен у 
са истоветним текстом како је послат, већ је Комисија својевољно изменила део текста и то тако 
што је додала речи у загради: „...унутрашње фиксаторе (без клинова)...“ уносећи тако забуну да се 
имплантат не испоручује комплетно, иако се зна да се Унутрашњи фиксатор увек испоручује као 
сет – комплетно са клиновима. Такође, из нашег захтева је избачена једна цела реченица. У 
прилогу „А - Измењена техничка документација...“ наведена је умањена цена, сада убаченог 
имплантата, без икакве консултације са произвођачем. РФЗО располаже ценом унутрашњег 
фиксатора и може се видети да се иста већ 6 година не мења. Најзад, комисија је опет, према свом 
нахођењу, одредила количине појединим центрима које су драстично мање од количина које су 
центри тражили. Поједине центре комисија уопште није сагледала иако су РФЗО-у благовремено 
доставили своје потребе (што се налази у документацији РФЗО-а). 

Обраћамо се Комисији са захтевом, да: 1. Из нашег претходног захтева избришу речи које је, у 
загради, сама додала – „(без клинова)“, 2. Да у прилогу „А - Измењена техничка документација...“ 
наведе праву цену Унутрашњег фиксатора којом РФЗО располаже и 3. Да центрима доделе 
количине које су тражили а не драстично умањене количине. 

Напомињемо да немамо примедбе на додељивање центрима других имплантата већ се обраћамо 
са захтевом да се Унутрашњи фиксатор додели центрима у количинама које су центри тражили. 
Овај имплантат је већ примењен на преко 10.000 пацијената (1.000 имплантата годишње). 
Производи га реномирани домаћи произвођач, чија је производња заснована на светски признатим 
домаћим иновацијама које су резултат научних пројеката финансираних од наше државе. 
Произвођач је у набавци најмодерније опреме подржан субвенцијама од стране наше државе. 
Решењем Владе Србије смо произвођач од стратешког интереса за државу Србију. Комисија је 
неким центрима, према свом нахођењу, без захтева тих центара, увећала количине које су 
тражили са 30 и више процената уколико су то били увозни производи, а уколико је био домаћи 
Унутрашњи фиксатор онда су вршили драстично умањење, 'привилегујући тако добављаче на 
недозвољен начин. 

Комисија је вршила измену конкурсне документације а по закону о јавним набавкама је дужна да 
изврши продужење рока за предају документације. Комисији је било потребно 11 дана од одговора 
на наш захтев до измене конкурсне документације. 

Очекујемо одговор у што краћем року пошто ћемо можда бити принуђени да се одмах обратимо 
вишим инстанцама. 

  

Одговор:  
У захтеву за додатним појашњењем од 07.02.2020. године, заведеним под бројем 404-

1-85/19-16, заинтересовано лице је, на страни број 2, у првом пасусу, у другој реченици, 
навело „ Комисија је, по свом нахођењу, центрима који су тражили и унутрашње 
фиксаторе и клинове, убацила интрамедуларне клинове у много већем броју него што су 
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центри то тражили а центрима који су тражили само унутрашње фиксаторе (без 
клинова) нису предвидели централну набавку никаквог другог имплантата осим клинова, 
уз констатацију да оно што није предвиђено партијама централне јавне набавке да ти 
центри могу као и раније да траже средства за своје тендере“ , а што се може утврдити у 
списима докумената јавне набавке Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. јн 
404-1-110/19-91, те сходно наведеном, Комисија сматра неоснованим захтев заинтересованог 
лица који се односи на део да се из одговора на додатно појашњењем бр. 404-1-85/19-18 од 
10.02.2020. године, односно захтева заинтересованог лица од 07.02.2020. године, избришу 
речи - „(без клинова)“. 

Такође, измена конкурсне документације бр. 404-1-85/19-24 од 21.02.2020. године, је 
извршена сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, те Наручилац није био у 
обавези да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, из разлога што је до дана истека рока за подношење понуда остало 17 
дана.  

У погледу захтева заинтересованог лица везано за процењену јединичну цену 
унутрашњег фиксатора, напомињемо да је у фази припреме поступка јавне набавке 
Имплантати за преломе бутне кости и потколенице бр. јн 404-1-110/19-91, урађена детаљна 
анализа тржишта  и анализа цена имплантата постигнутих у поступцима јавних набавки, које 
су спроводиле здравствене установе самостално, будући да су то упоредиве тржишне цене.  
На основу прикупљених података, а имајући у виду расположива финансијска средства као 
и чињеницу да Наручилац, као Тело за централизоване јавне набавке, спроводи један 
поступак за већи број здравствених установа, за количине које су збирно веће од количина 
које је било која здравствена установа набављала самостално у поступцима које је сама 
спроводила, одређена је процењена јединична цена, као и укупна процењена вредност јавне 
набавке. Сходно наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог лица. 

   За партију 24 – Унутрашњи самодинамизирајући фиксатор за збрињавање прелома 
бутне кости, количине одређене у Прилогу А – Техничка спецификација/ Списак партија са 
расподелом по здравственим установама, су оквирне количине за потребе здравствених 
установа и то за период од 12 (дванаест) месеци. Наведене количине представљају 
минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим установама 
из Плана мреже, у складу са њиховим потребама. Укупна уговорена количина унутрашњих 
фиксатора, зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина 
наведених у Прилогу А – Техничка спецификација/ Списак партија са расподелом по 
здравственим установама. Због наведеног, Наручилац у свему остаје при наводима из 
конкурсне документације.  
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