
 

 

 

 
08/2 број: 404-1-88/19-33 
10.4.2020.године 
 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Mатеријал за 
дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

  Дана 7.4.2020. године, 8.4.2020. године и 9.4.2020. године, заинтересованa лица су се 
обратила наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Mатеријал за 
дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр.1:  

 
11. За партије од 29 до 73, понуђена добра морају бити компатибилна моделу апарата из 

спецификације за који се набавља материјал, за шта као доказ понуђач доставља изјаву 

произвођача апарата или овлашћеног представника произвођача апарата да је 

понуђено добро у потпуности компатибилно са моделом апарата на коме се користи. 

 Напомена: Уколико понуђач не доставља изјаву произвођача апарата или овлашћеног 

представника произвођача апарата, понуђач, као доказ да је понуђено добро компатибилно 

моделу апарата из спецификације за који се набавља материјал може доставити следеће: 

 
- Доказ да је на спољном паковању понуђеног медицинског средства наведено да може да се 

користи на моделу апарта одређеног произвођача за који подноси понуду; 

- Упутство за употребу понуђеног добра у коме је наведено да може да се користи на 

моделу апарта одређеног произвођача за који подноси понуду. 

 
Наручилац је горе наведеним захтевима довео у неравноправан положај Понуђаче који 

нису представници произвођача апарата. 

Прихватањем Изјаве представника произвођача без обавезе да доставља друге доказе који се 

намећу осталим Понуђачима, Наручилац доводи остале Понуђаче у неравноправан положај. 

Сви представници произвођача апарата у Србији су активни учесници у поступку Јавне 

набавке. Не постоји економски интерес да представници произвођача даје изјаву о 

компатибилности  директном конкуренту. 

I Наручиоцу је познато да представници произвођача апарата нуде добра на чијим спољним 

паковањима, као ни у упутствима за употребу није наведено за који тип апарата су намењени.   

(у прилогу примери) 

Са друге стране захтевати од понуђача да достављају доказ у виду навода на спољнем 

паковању производа или упутства за употребу за који тип апарата је средство намењено , је 

неосновано. 

II Услов да произвођач средства за дезинфекцију на спољнем паковању и упутству за употребу 

наведе појединачно типове апарата на којима средство може може да се користи је одобрење и 

верификација тог податка од стране Нотификационог тела. 

Исти услов важи и за произвођача средства за дезинфекцију који је истовремено и произвођача 

апарата за хемодијализу. ПОТВРДА произвођача апарата није еквивалент горе наведеног услова. 
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Сви произвођачи средства за дезинфекцију апарата за хемодијализу (без утицаја ако су уједно и 

произвођачаи апарата за дијализу), намењују средство за све типове апарата које раде на 

одређеном принципу и такав податак наводе у Упутству за употребу и спољем паковању. 

Аналогно као што на спољнем паковању дијализатора, као ни осталог потрошног материјала (АВ 

линије, бикарбонат) нису наведени типови апарата на којима могу да се користе. 

У прилог горе наведеним чињеницама је Листа генеричких назива медицинских средстава, 

верификована од стране Агенције за лекове и медицинска средства која не садржи средство за 

дезинфекцију по типу апарата већ само "средство за дезинфекцију апарата за хемодијализу" 

Појам "одговарајуће" у поступцима ЈН, омогућава Понуђачима да понуде средство које испуњава 

техничке карактеристике траженог добра а не исти производ који нуди произвођач или 

представник произвођача апарата, јер не постоје два "иста" добра са различим робним знаком. 

Сви апарати за дијализу који се користе у здравственим установама у Србији раде на 

пропорционалном систему и са рецикуларном функцијом. Сви произвођачи апарата су 

дефинисали средства за дезинфекцију на бази: Персирћетне киселине, Натријум- хипохлорита и 

Лимунске киселине. 

Апарати за хемодијализу и средства за њихову дезинфекцију не спадају у исту категорију 

медицинског средства тако да се поједини произвођачи апарата не баве ни производњом ни 

понудом средстава за дезинфекцију. У упутству за употребу апарата наводе генеричке називе и 

концентрацију активних материја. Појава да поједини произвођачи апарата инсистирају на 

одређеном робном знаку средства  за  дезинфекцију (уз позивање на "оригинални") као и осталог 

потрошног материјала је комерцијалне природе. 

Решењем РК за заштиту права оспорене су тврдње појединих представника произвођача апарата 

да су Апарати за дијализу затворени системи и да могу да користе само оригиналне производе 

произвођача апарата. 

Наручиоцу је познато да се на основу закључених ОС из претходне ЈН, користи једно исто 

средство на апаратима три различита произвођача , без икаквих проблема у коришћењу. 

 
Добро које је предмет партије бр. 60 у предметној јавној набавци, је употреби од 2017. године у 

пет установа а од новембра месеца претходне године након потписивања ОС са истим 

наручиоцем из предметне јавне набавке, који је потписан као резултат претходног поступка јавне 

набавке број 404-1-110/18-64. у употреби на готово свим апаратима марке Фрезениус у Србији. 

У периоду од 2017 године до данас најмање 12 пута смо успешно доказивали компатибилност 

понуђеног добра са моделом апарата Fresenius, потписан је оквирни споразум, потписани су 

уговори са готово свим здравственим установама које имају ове апарате и испоручено је до сада 

15.000 литара овог дезионфекционог средства. До данас је обављено преко 150 хиљада третмана 

дезинфекције на апаратима Fresenius са нашим дезинфекционим средством у Р. Србији. Нисмо 

имали ни једну примедбу корисника на квалитет дезинфекционог средства или било какав 

недостатак који је представни произвођача апарата Fresenius наводио у својим циркуларним 

дописима здравственим установама, који су имали за циљ дестабилизацију снабдевања овим 

производом. Само у претходној јавној набавци, наручилац је уштедео више од 7 милиона динара, 

колико је била јевтинија наша понуда од понуде произвођача апарата Fresenius. Републичка 

комисија, поступајући по Захтеву за заштиту права који је поднео представник произвођача 

апарата Fresenius, детаљно  је анализирала нашу понуду, где је пронашла да је наша понуда у 

свему одговарајућа и прихватљива. 

 
У актуелној предметној јавној набавци имамо својеврстан парадокс: наше привредно друштво, као 

заинтересовано лице, на основу услова из конкурсне документације не може да достави 

одговарајућу понуду, јер произвођач апарата неће дати потврду о компатибилности свом 

конкуренту у истој партији, а додатна два захтева да на етикети производа или упутству за 

употребу производа стоји натпис за који модел апарата је добро намењено, не може да испуни ни 

један понућач у Србији, јер ни на једном регистрованом медицинском средству, било да се ради о 

овој партији или било којој другој партији предметне јавне набавке, нема таквог натписа. Другим 



 

 

 
речима наручилац је у додатним условима техничке спецификације поставио немогућ захтев. 

Стога, очекујемо, да ће наручилац, поштујући основна начела јавних набавки, економичност, 

обезбеђивање конкуренције и једнакост понуђача, омогућити нашем привредном друштву да 

активно учествујемо у предметној јавној набавци у равноправној конкурентној утакмици. 

 

На основу изнетих чињеница, а у циљу поштовања начела једнакости Понуђача и омогућавања 

конкуренције молимо  Наручиоца да измени конкурсну документацију 

 

у Техничкој спецификацији у тачки 11. (страна 5.) исто као и у поглављу Обавезна садржина 

понуде и начин попуњавања образаца у конкурсној документацији (страна 27.) тачка 2.1.. подтачка 

5 брише пасус " 

Напомена", на оба места, дода нови навод: или 

 

• Документовану Изјаву Понуђача дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

понуђено добро у свему одговара захтевима из конкурсне документације. 

 
Уз изјаву Понуђача доставити: Изјаву произвођача понуђеног добра о генеричкој 

компатибилности са добром произвођача апарата, Стручно мишљење АЛИМС-а да је понуђено 

добро паралела добру произвођача апарата и доказ да се добро користи на апаратима у 

Републици Србији, до датума покретања ЈН. 

. 

Одговор бр.1: 

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при одредбама утврђеним 
конкурсном документацијом. Teхничка спецфикација је дефинисана у складу са одредбама 
Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14, 37/14, 88/15, 82/17 и 
48/18) и Законом о медицинским средствима ("Службени гласник РС", бр. 105/17). 

 

Питање бр. 2: 

Одговор Наручиоца да се Комисија не бави одредбама претходних Оквирних споразума и 

Уговора је недоследна у смислу одговорности Наручиоца како према Установама за које спроводи 

ЈН тако и према Понуђачима који имају обавезе да испуне своје уговорене обавезе. 

Наручиоц је у допису од 16. марта 2020, обавестио установе да од добављача повуку потрошни 

материјал у количинама потребних за непрекидни рад за три месеца, истовремено дописом 

обавезао понуђаче да испоруче Установама потрошни материјал за три месеца и у међувремену 

обезбеде материјал за који имају потписане уговоре за период од 6 месеци. 

Образложење Наручиоца да је оквирна количина пројектована према потребама Установа и 

дописа Института Батут, и да она није обавезујћа према Наручиоцу, не умањује обавезу 

Наручиоца до оквирне количине планира према реалним потребама Установа узимајући у обзир 

све релеванте чињенице које су му познате: Већ потписане уговоре са изабраним понуђима из 

претходних ЈН и обавезе из тих Уговора, дописе послате Добаљачим и обавезе произашле из тих 

дописа. Начело економичности са што мање трошкова приликом спровођења поступка је везано и 

за количине јер трошкови понуђача у достављању гаранције за добро извршење посла је у 

директној вези са пројектованим количинама. 

У циљу заштите понуђача који су у складу са претходно потписаним Уговорима, и инструкцијма 

Наручиоца из дописа бр:404-279/20 од 16.3.2020. године, од произвођача наручили и платили  

медицинска средсва, 

  Захтевамо од Наручиоца да  измени Конкурсну документацију у моделу Оквирног споразума на 

следећи начин 



 

 

 

• Т.1.1.7 након текста "да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог 

споразума", дода текст, "тек након реализације претхоно потписаних Уговора" 

• Т.2.2. након текста "Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци" 

текст "од дана потписивања" замени текстом " и почиње да важи од 16.септембра 

2020.године у складу са дописом  РФЗО бр:404-279/20 од 16.03.2020.године. 

 
Одговор бр.2: 

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при дефинисаним одредбама 

конкурсне документације за предметну јавну набавку. 

Питање бр. 3: 

Мерило процењне јединачне вредности, последично и укупне вредности треба да полази од 

тржихних цена постигнутих у претходним ЈН. Јединачна цена за паковање од 5 литара из 

претходне ЈН за предметну партију износила је 6.250,00 динара, аналогно за 10 лит. 12.500,00 

динара, док је у ранијим ЈН, увек када је била омогућена конкуренција  та цена падала и испод 

10.000,00 динара. 

 
Захтевамо да Наручилац у конкурсној докуменатцији измени процењену јединачну цену за 

Партију 60 на 12.500, динара по комаду и количине дефинише према реалним потребама 

корисника. 

Oд 2017. године активно учествујемо у поступцима ЈН Потрошног материјала за дијализу са 

средством за дезинфекцију апарата за дијализу Frezenius. У најмање 12 ЈН (међу којима је и 

задња ЈН Наручиоца), доказали смо да нудимо одговарајуће средство. Фонд је само у 

поменутим ЈН у протеклом периоду имао уштеду од преко 20 милиона динара, делом кроз наше 

победе на тендерима, делом због приморавања конкуренције да спусти цену. 

Неспремност понуђача, који је пре појаве наших понуда имао монопол на тржишту, да прихвати 

конкуреницју, резултирао је пријавама против нашег привредног друштва према Инспекцији МЗ 

РС и према Суду части ПК. Све пријаве усмерене против нас су одбачене као неосноване као и 

Захтеви за заштиту права против одлука у којима смо ми добили Уговоре. 

Наручиоцу су познати покушаји конкурентног понуђача да мимо регуларних токова и после 

одбацивања захтева за заштиту права а након потписаног ОС, кроз циркуларна писма 

дијализним центрима износи неаргументоване оптужбе против нашег привредног друштва и 

добра за које је потписан ОС са све у циљу да нас спречи у рализацији ОС. 

Наручилац, иако је имао инструменте да такву опструкцију санкционише, додели негативне 

референце, или обавести друге надлежене органе да предузме мере из своје надлежности, је 

пропустио да реагује. 

Наручилац је начином одређивања доказа за испуњеност услова, за предметну партију, које смо 

оспоравали у претходним и овом Захтеву за појашњење КД, као и прихватањем дириговане 

цене и поред тржишно упоредиве као процењене вредности, довео представника произвођача 

апарата у привилегован положај, и при том беспотребно увећао трошкове ЈН на штету буџета. 

Као друштвено одговорно привредно друштво, увек када је то могуће, трудили смо се да не 

успоравамо поступке ЈН, имајући у виду неопходност да се обезбеди контиунирани третмана 

пацијената на дијализи. 

Овим Захтевом за појашњење исцрипили смо могућности које нам Заокон о јавним набавкама 

допушта у овој фази поступка. 

Уз дужно поштовање према Наручиоцу, не умањујћи право Наручиоца да опис ЈН уреди према 

својим потребама, били смо обавези да упозоримо на поједине недоследности у конкурнсој 

докуменатцији, покушавајући да аргументима укажемо Наручиоцу на који начин да те 

недоследости исправи. 



 

 

 
 

 Одговор бр.3: 

Процењена вредност јавне набавке, укупна и по партијама је извршена на основу 
истраживања тржишта, сходно члану 64. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са расположивим финансијским средствима, водећи 
рачуна о начелу једнакости понуђача. За наведено медицинско средство, које је предмет 
јавне набавке у партији 60 не постоји утврђена загарантована цена на тржишту Републике 
Србије и иста се утврђује у поступку јавне набавке, сходно закону. Сходно наведеном, не 
прихвата се захтев заинтересованог лица. 

 

Питање бр. 4: 

У документу Прилог Б - Техничка Спецификација, делу конкурсне документације у овде предметном 

поступку јавне набавке, наведено је следеће: 

• Partija 70 - Suvi bikarbonat u pakovanju od 760 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili 
odgovarajuće. 

• Partija 71 - Suvi bikarbonat u pakovanju od 650 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili 
odgovarajuće. 

• Partija 72 - Suvi bikarbonat u pakovanju od 1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili 
odgovarajuće. 

Једино медицинско средство које произвођач апарата Нипро модел Сурдиал X препоручује за 
коришћење на наведеним апаратима, регистровано је у Агенцији за лекове и медицинска средства 
Србије као једно јединствено медицинско средство, Решењем бр. 515-02-02188-18-001. Неспорно је 
да се у све три овде наведене партије ради о једноврсном медицинском средству, идентичног 
састава, са истом основном наменом, само различитих грамажа. 
У том смислу је непотребно да једно те исто медицинско средство, у овде предметној јавној набавци 
буде захтевано у три различите партије.Даље, произвођач апарата Нипро модел Сурдиал X као и 
произвођач самог предметног медицинског средства, у оквиру овог истог медицинског средства, увео 
је и грамажу од 850 грама, а што здравственим установама за додатних 25% повећава могућност 
терапијског избора средством које препоручује произвођач апарата Нипро модел Сурдиал X. На 
жалост, због начина расписивања техничких техничких спецификација у овде предметној јавној 
набавци здравствене установе нису у прилици да ту могућност искористе. 
 
Управо из овог разлога, а на основу искустава из претходног централизованог поступка јавне набавке 
материјала за дијализу, нашем привредном друштву се обратило више здравствених установа из 
Плана мреже, које користе значајан број апарата за дијализу Нипро модел Surdial X. Све ове 
здравствене установе су имале један исти захтев - да све четири грамаже (650/760/850/1100 грама) 
медицинског средства које произвођач апарата Nipro модел Surdial препоручује за коришћење на 
наведеним апаратима буду сврстане у једну јединствену тендерску партију. У свом образлошењу 
оваквог захтева здравствене установе су у главном наводиле два апсолутно разложна објашњења: - 
Да би имале терапијски избор за лечење својих пацијената проширен грамажом од 850 грама без 
додатних трошкова; - Да би елиминисале могућност да уговоре неку од појединачних грамажа у већој 
количини од захтеваних терапијских индикација које се могу мењати на дневном нивоу, а да после тога 
морају купити целу уговорену количину без извесности да ће бити и утрошена, стварајући додатни 
трошак здравственој установи тј. средствима обвезника здравственог осигурања.У прилогу Наручиоцу 
достављамо примере оваквих захтева који су нам упутиле следеће здравствене установе: Општа 
болница Чачак, Општа болница "Студеница" Краљево, Општа болница Ћуприја, Специјална болница 
ВрњачкаБања. 
Овде Наручиоцу такође напомињемо да су техничке спецификације за медицинска средства која су 
предмет јавне набавке у партији број 56. расписане управо на начин како произвођач машине и самог 
медицинског средства опредељује - "Суви бикарбонат у одговарајућем паковању (650/900/950г) за 
машине 5008, 5008S, 4008S, 4008H i 4008B (BI BAG) или одговарајуће". Овде имамо случај да се 
јединствено медицинско средство у три различите грамаже, набавља у једној јединственој партији за 



 

 

 
чак 5 типова дијализних машина. Због тога сматрамо да у смислу Начела једнакости понуђача 
(дефинисаног одговарајућим одредбама Закона о јавним набавкама - ЗЈН) на сличан начин тј. у једној 
јединственој партији, са јединственом ценом, требају бити наведене и техничке спецификације за све 
четири грамаже средства - Суви бикарбонат за тип апарата Nipro, модел Surdial X, како би понуђачи 
који могу понудити медицинско средство тренутно распарчано у партије бр. 70, 71 и 72 били доведени 
у једнак положај са понуђачима који могу понудити медицинско средство у партији бр. 56. 
 
Најљубазније молимо Наручиоца да у складу са овде наведеним изврши измену конкурсне 
документације, тако што ће партије број 70, 71 и 72 - заменити једном јединственом партијом, за 
једно јединствено медицинско средство, а на следећи начин: 
 
"Partija br. --  Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju (650/760/850/1100 grama) za tip aparata Nipro, 
model Surdial X, ili odgovarajuće." 
 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: Наведена измена би за Наручиоца, као и крајње кориснике, имала вишеструк 
значај: 

• Здравствене установе би, у складу са соптвеним захтевима и потребама, добиле већу 
могућност терапијског избора увођењем још једне грамаже (850 грама) сувог бикарбоната за 
апарат Nipro Surdial X, без додатних трошкова везаних за сам поступак; 

• Додатно појефтињење третмана и уштеду средстава овде Наручиоца, имајући у виду да би 
јединична процењена цена за веће грамаже била једнака нижим (рецимо 1100 грама, као и 
850 грама сувог бикарбоната не би коштало 1100 рсд већ свега 950 рсд). Процењена 
вредност сувог бикарбоната за апарате Нипро модел Сурдиал-X у партијама бр. 70, 71 и 72 
тренутно износи 77.442.100,оо РСД. У случају да ове партије буду формиране као једна, са 
процењеном јединичном ценом од 950,оо РСД, укупна процењана вредност партије би 
износила 77.180.850,оо РСД, и то уз додавање грамаже од 850 грама. На тај начин би 
Наручилац остварио уштеду од најмање 261.250,оо РСД, а све уз повећање асортимана 
терапијског избора за здравствене установе, максимално поштујући Начело економичности и 
ефикасности јавне набавке дефинисано релевантним одредбама ЗЈН. 

• Наручилац би испоштовао начело једнакости понуђача, а имајући у виду начин расписивања 
медицинског средства исте намене (партија бр. 56.); 

• Додатно поједностављење и појефтињење самог поступка јавне набавке који би се у том 
случају спроводио за 71, а не за 73 партије, максимално поштујући одредбе Начела 
економичности и ефикасности јавне набавке, дефинисаног ЗЈН. 

Одговор бр.4:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације.  

 
Питање бр.5:  
Увидом у партију бр. 48.-„Филтер за високопречишћену воду (Bellco, Formula 2000) или одговарајуће“ 
Процењена вредност по једици производа износи 19.612,00, по којој цени се до сада тај производ и 
продавао на нашем тржишту. Због измењених тржишних услова молимо Наручиоца да изврши 
измену процењене вредности по јединици производа и прихвати вишу цену од 25.400,00 динара. 
 
Одговор бр.5:  

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при утврђеној техничкој 

спецификацији. 

 
Питање бр.6:  

 
Увидом у партију бр. 69.- „Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 750г (Bellco, Formula 2000) 
или одговарајуће“  



 

 

 
Као овлашћени представник произвођача апарата Bellco Formula 2000, молимо Наручиоца да у 
тексту техничке спецификације измени грамажу сувог бикарбоната на 760 грама, јер је дошло до 
промене у паковању. 
 
Одговор бр.6:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање бр.7:  
 

Поред наведеног молимо наручиоца да партијама ,28,46,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72 
и 73 за које није потребна изјава на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица 
понуђача, да ће понуђено медицинско средство бити стерилно упаковано, придружи и партију 69, јер 
ни овај производ није стерилно упакован. 
 
Одговор бр.7:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 
 
Питање бр.8:  
Mолимо наручиоца да за партију 69 измени процењену вредност по јединици производа и прихвати 
вишу цену од 950,00 динара, колико коштају и други слични производи. 
 
Одговор бр.8:  

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при утврђеној техничкој 

спецификацији. 

 
Питање бр.9:  
Увидом у допис Наручиоца од 16.03.2020. године, упуђен добављачима да изврше испоруку 
уговорених количина по сада важећим уговорима за три месеца унапред, као и да истовремено 
обезбеде количине за наредних 6 месеци, постављамо питање да ли ће добра која смо обезбедили 
на наредних 6 месеци бити испоручена и поред реализације предметне јавне набавке. 
 
Одговор бр.9:  

Закључени уговори се извршавају у складу са одредбама истих. Питање није у надлежности 

комисије за предметну јавну набавку. 

 

Питање бр.10:  
Последње питање везано је за актуелну ситуацију и уведено ванредно стање. Да ли ће Наручилац 
продужити рок за подношење понуда и јавно отварање понуда до укидања ванредног стања или ће 
јавно отварање бити организовано дана 22.04.2020. година, како је предвиђено конкурсном 
документацијом, и у случају да тада ванредно стање и даље буде на снази. 
 
Одговор бр.10:  

У складу са Обавештењем у вези са спровођењем поступака јавних набавки у току ванредног 

стања, објављеног на сајту Управе за јавне набавке дана 24.3.2020. године у ком се наводи 

„Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да су и током проглашеног 

ванредног стања, у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), укључујући 

и рокове за подношење понуда, поступак јавног отварања понуда, вршење увида у 

документацију о спроведеном поступку од стране заинтересованих понуђача и др“, а имајући 

у виду чињеницу се ради о набавци материјала за дијализу који је неопходан здравственим 

установама у Републици Србији из Плана мреже здравствених установа, а који је тренутно 

могуће обезбедити само кроз предметну јавну набавку), Комисија неће одлагати отварање 

понуда у предметном постпку јавне набавке. 

 

 



 

 

 
Питање бр.11:  
Чланом 2.8 Модела оквирног споразума предвиђено је да укупна уговорена количина материјала за 
дијализу, зависи од потреба Купаца и расположивих финансијских средстава Купаца за ту намену 
и може да се разликује од количина наведених у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), 
при чему су Купци у обавези да изврше куповину уговорених количина и у целости реализују 
закључени уговор. 
Захтевамо измену конкурсне документације на начин да се предметна одредба Модела оквирног 
споразума допуни на начин да је за уговарање количина које прелазе количину дефинисану у 
Спецификацији материјала са ценама (прилог 2) неопходна претходна сагласност Добављача. 

Сматрамо да је наш став у потпуности оправдан, а пре свега имајући у виду да у случају 
немогућности да обезбеди испоруку количина које прелазе количину дефинисану у Спецификацији 
материјала са ценама (прилог 2), Добављач би био санкционисан применом казнених одредби које 
су утврђене конкурсном документацијом за предметну набавку. 

Одговор бр.11:  

Према члану 3. тачка 3.1.2 модела оквирног споразума, Фонд је у обавези да 
правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију 
његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Купаца када оне 
прелазе количине из оквирног споразума. Сходно наведеном, не прихвата се захтев 
заинтересованог лица, те Комисија остаје при наводима из Конкурсне документације. 

 

Питање бр.12:  
Конкурсном документацијом, у делу Техничка спецификација Наручилац је предвидео за: 
- партију 56: Средство за дезинфекцију и декалцификацију машине на бази лимунске или 

персирћетне киселине (за тип апарата Nipro, модел Surdial X) или одговарајуће 

-партију 62: Средство за стерилизацију и декалцификацију на бази лимунске киселине или 

натријум хипохлорита (тип машине DBBEXA, Nikkiso) или одговарајуће 

- партију 66: Средство за топлотну стерилизацију и декалцификацију на бази лимунске киселине 

за Диалог+ аппарат или одговарајуће 

Молимо за појашњење да ли је Наручиоцу за горе наведене партије потребно средство за 

дезинфекцију и декалцификацију машине на бази лимунске или персирћетне киселине 

концентрације 20% или 50%. 

Наиме, начин дефинисања предметних партија изазива сумњу код понуђача у погледу питања која је 

концентрација предмета јавне набавке Наручиоцу потребна.  

С тим у вези указујемо на члан 61. став 1. Закона о јавним набавкама који јасно и недвосмислено 

прописује да је Наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу 

ње могу да припреме прихватљиву понуду. 

У складу са наведеним молимо Вас да конкурсну документацију измените на начин да јасно и 

прецизно дефинише концентрацију средства за дезинфекцију и декалцификацију машине на бази 

лимунске или персирћетне киселине, односно на начин да не оставља места било каквој недоумици 

за Понуђаче. 

 

Одговор бр.12: 

Што се тиче препарата тј. средстава за дезинфекцију и декалцификацију на бази лимунске и 

персирћетне киселине: концетрације 20% или 50% за Niprove апарате тј машине за дијализу 

сматрамо да је техничка спецификација дефинисана на начин који омогућује достављање 

прихватљиве понуде као и да је спецификација за наведено средство наведена у 

спецификацији за дату машину, те да ће  здравствене установе исто користити на начин као и 

до сада.  

  

 

 

 



 

 

 
 

 

Питање бр.13:  
 
Конкурсном документацијом, у делу Техничка спецификација, Наручилац је за партију 69 

предвидео Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 750г (Bellco, Formula 2000) или 

одговарајуће. 

Молимо Наручиоца за појашњење да ли је прихватљиво да понуђач уместо сувог бикарбоната у 

одговарајућем паковању, 750г, понуди  суви бикарбонат у одговарајућем паковању од 760г? 

Одговор бр.13:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Одговор на ово питање садржан је у одговору на 

питање број 6. 

 

Питање бр.14:  
 

Конкурсном документацијом, у делу Техничка спецификација, Наручилац је за партију 55 
предвидео као Двокомпонентни цитратни концентрат, у 2 ставке и то: 

- ставка 1: БиБег 900г (Fresenius) или одговарајуће 
- ставка 2: СмартБег Цитрат 4,2/4,7Л (Fresenius) или одговарајуће 

 
Молимо Наручиоца за појашњење да ли је прихватљиво да понуђач, уместо БиБег 900г (Fresenius) 
или одговарајуће, а како је Наручилац формулисао ставку 1, понуди текући базни бикарбонат 8,4% 
од 10 литара? 
 
Одговор бр.14:  

 Партија и техничка спецификација су дефинисане у складу са исказаним потребама 

здравствених установа. Суви бикарбонат је уведен због једноставнијег и лакшег руковања, 

смањеног ризика контаминације, и мање могућности цурења течности приликом деконекције, 

што умањује могућност нежељених догађаја. Сходно наведеном неће бити прихватљива 

понуда текући базни бикарбонат 8,4% од 10 литара. 

 
Питање бр.15:  
 
Предметну јавну набавку Наручилац је расписао у име и за рачун здравствених установа из Плана 
мреже здравствених установа, у које улази и здравствена установа са територије Косова и 
Метохије.  
Досадашња пракса показала је да Добављачи нису у могућности да самостално врше дистрибуцију 
лекова на подручју Косова и Метохије, из разлога више силе, односно примене посебних прописа 
привремених власти на овом подручју. На тај начин добављачима, потписницима уговора о јавној 
набавци,  онемогућен је приступ и испорука уговорених лекова у складу са важећим прописима у 
Републици Србији и закљученим уговорима.   

Заједничким активностима Министарства здравља, Канцеларије за Косово и Метохију, Наручиоца и у 
сарадњи са Управом царина, усаглашен је могући модел за реализацију испорука лекова овим 
установама.  

Међутим пракса током претходних година је показала да су трошкови логистичких услуга високи, док 
је плаћање рачуна за испоручене лекове неблаговремено. 

Предлажемо да Наручилац размотри другачији начин снабдевања здравствених установа са 
територије Косова и Метохија,  односно дефинише одредбе у моделу Оквирног споразума, као и у 
моделу Уговора које би елиминисале негативне ефекте које Добављач трпи испоруком лекова овим 
здравственим установама. 

 



 

 

 
Одговор бр.15:  

Републички фонд за здравствено осигурање спроводи предметни поступак јавне набавке, у 
складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20), а на основу члана 233. 
Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 25/19), у име и за рачун 
здравствених установа из Плана мреже са којима је закључио уговоре о пружању здравствене 
заштите.  
Решавање питања у вези са здравственим установама са територије АП Косово и Метохија 
није у надлежности комисије за јавну набавку. 
 
Питање бр.16:  
 

У Партијама бр. 35 и 42  набављају се добра у укупној количини од 72.186 ком., а у Партији бр. 46 у 
количини од 78.474 ком.  
С обзиром на то да се добра из Партија 35 и 42 користе у односу 1 : 1 са Партијом бр. 46, 
предлажемо Наручиоцу да количине за Партије 35 и 42 прилагоди сразмерно, тако да њихова 
укупна количина буде једнака планираној количини добра из Партије 46.  
Предлог: Партија бр. 35- 17.103 ком, Партија бр. 42- 61.371 ком., што укупно износи- 78.474 ком.  
 

Одговор бр.16:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 
 

Питање бр.17:  
За Партију бр. 66  укупна планирана количина за набавку је 4.500 литара. 
Увидом у остале Партије којима се набавља потрошни материјал за предметни  апарат, а посебно 
Партију бр. 46 за добро које се користи у количини од 1 комад за 1 дијализни третман, може се 
закључити да је планирана набавка за 78.474 третмана.  
У складу са техничким карактеристикама апарата на који се односи предметна ЈН након извршеног 
1 третмана хемодијализе потребно је 0,125 литара раствора 50% лимунске киселине за 
стерилизацију и декалцификацију.  
За број од 78.474 дијализна третмана планирана количина за набавку од 4.500 литара раствора је 
недовољна. Предлажемо Наручиоцу да усклади неопходне количине раствора на бази лимунске 
киселине за овај број третмана тако што ће изменити планирану количину за набавку у Партији бр. 
66 на 9.810 литара. 

 
Одговор бр.17:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 
 

 

Питање бр.18:  
 

У партијама 29 – 73 наручилац набавља медицинска средства специфична по типу машине. Као што 
и само име каже ова добра су специфична, а нека од њих су инкорпорирана у сам апарат и сва утичу 
на правилан рад и функционисање дијализних апарата. Сви произвођачи апарата, апарате 
тестирају, калибришу и валидирају употребом сопствених медицинских средстава. Производи 
невалидирани од стране произвођача апарата могу изазвати озбиљне кварове на опреми, као и 
кварове и нефункционисање у пуном обиму и намени других медицинских средстава која се 
истовремено и паралелно користе.  
За сву опрему, тј. апарате који се у Републици Србији користе за лечење болесника на 
хемодијализи, неопходно је одржавање, како редовно у редовним сервисним интервалима, тако и 
ванредно због кварова који, између осталог, могу бити проузроковани и коришћењем неадекватног 
потрошног материјала.  
Стога, с обзиром на то да се у партијама  29 - 73 набављају добра специфична за тип апарата, а 
самим тим и за њихово исправно функционисање, позивамо наручиоца да за ове партије размотри 
увођење додатних критеријума за понуђаче: 

 



 

 

 
1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, тј. да је овлашћени сервисер од стране произвођача опреме 
или његовог званичног заступника за Србију;  

Доказ: 
-Потврда произвођача опреме за коју се потрошни материјал набавља, да је понуђач 
сертификован и овлашћен да врши сервис предметне опреме. 
 
2. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, тј. да има радно ангажована најмање два сертификована 
сервисера од стране произвођача опреме; 

Докази:  
-Копије М-А (стари М2) обрасца за запослене, односно уговор о привременим и повременим 
пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са 
захтевом предметне јавне набавке као и,  
-Копије сертификата издатих од стране произвођача опреме. 
 

 
Одговор бр.18:  

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при утврђеној техничкој 

спецификацији. 

 

 
Питање бр.19:  

 
Као што смо већ писали , а везано за техничку грешку која се односи на партију 73 и увидом у измену 
документације опет смо уочили постојање техничке грешке. Како се приликом сваке дијализе користи 
један суви бикарбонат и један концентровани раствор за дијализу, сложиће те се да је логично да је 
потребно 19.784 пакета, што је заправо 19.784 сувог бикарбоната и 19.784 концентрованог раствора 
како би могао да се обезбеди укупан број дијализа по броју AV linija, тј. 19.784. Молимо Вас да 
измените ову партију како би 19.784 дијализа могло да се изврши без недостатка неопходног 
материјала за исте. 

 
Одговор бр.19:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 
 
 
 

 
                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                 
 
 
 
 
 
 
 


