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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Пружање
услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама
ван Плана мреже, број 404-1-226/16-4, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 07.3.2016. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу са захтевом за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Пружање услуга хемодијализе осигураним
лицима Републичког фонда у здравственим установама ван Плана мреже, број 404-1-226/16-4, у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1: На страни 19, тачка 3. 1 Цена у понуди, наводи се да се цена уноси као јединична
цена у динарима БЕЗ урачунатог ПДВ-а.
Сходно члану 25. Став 2. тачка 7. Закона о ПДВ-у, на услуге које пружају здравствене
установе у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту, укључујући и
смештај, негу и исхрану болесника у тим установама, осим апотека и апотекарских установа
ПДВ се не обрачунава, по члану 25. стањ 2. тачка 7. Закокна о ПДВ-у.
Сходно томе, цена у понуди је увек укупна цена без исказаног ПДВ-а обзиром да се ПДВ
не обрачунава по члану 25. Став 2. Тачка 7. Закона о ПДВ-у.
Такође, у обрасцу бр. 4.2 - структура цене, захтевано је да се попуни јединична цена без
ПДВ-а.
Овим путем истичемо, да сходно члану 25. Закона о ПДВ-у који регулише пореска
ослобођења за промет добара и услуга без права на одбитак преходног пореза
здравствне установе све трошкове морају да евидентирају у бруто износу,односно увећане
за припадајући ПДВ, што даље значи да сходно горе наведеном члану приликом набавке
добара и услуга здравствене установе (иако су обвезници ПДВ-а) немају право на одбитак
претходног пореза, па се сви трошкови увек исказуку у бруто износу (увећани за ПДВ).
Наиме, како цена у понуди мора да одговара укупном износу на обрасцу структуре цене, молим
да се конкурсна документација коригује, на начин да се омогући достављање исправне понуде.
Одговор 1: Понуђачи у обрасцу бр. 4.2 – Структура цене не исказују укупну цену по дијализи, већ
јединичну цену без ПДВ-а за сваку ставку по једној дијализи. Сходно томе, Наручилац остаје при
наводима из конкурсне документације.
Питање 2 На страни 19, тачка 5, Обезбеђење за озбиљност понуде стоји да је понуђач
обавезан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на 2% вредности
понуде, докна страни 15 стоји Образац бр 8. - Менићно овлашћење.
Молим за информацију да ли је обезбеђење за озбиљност понуде банкарска гаранција
или меница?
Одговор 2: У конкурсној документацији у делу VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА а под тачком 5.1
Наручилац је поред осталог дефинисао је да је понуђач обавезан да уз понуду достави и
банкарску гаранцију као средство обезбеђења за озбиљност понуде, у висини од 2% од вредности
достављене понуде (без ПДВ-а).
Даље, у конкурсној документацији под тачком 5.4. Наручилац наводи да уколико је укупна
вредност понуде Понуђача, за све понуђене партије, мања од 6.000.000,00 (шест милиона) динара,
Понуђач може као средство обезбеђења доставити бланко меницу, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из регистра
Народне банке Србије), оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, у висини од 2% од
вредности достављене понуде. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.
Сходно горе наведеном, Понуђач може изабрати једну од две понуђене опције и то у зависности
од укупне вредности понуде.
Питање 3 Да ли је потребно доставити банкарску гаранцију/меницу за озбиљност понуде по
партији или збирно на целокупну понуду?
Одговор 3: У конкурсној документацији у делу VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА а под тачком 5.
Наручилац је поред осталог дефинисао је да је понуђач обавезан да уз понуду достави и
банкарску гаранцију као средство обезбеђења за озбиљност понуде, у висини од 2% од вредности
достављене понуде (без ПДВ-а).
Наручилац овим путем истиче да Понуђач није у обавези да достави средство за озбиљност
понуде за сваку понуђену партију посебно, већ може доставити једно средство обезбеђења за све
понуђене партије.
Питање 4 У оквиру Оквирног споразума, тачка 14. став 14.3 на страни број 30 стоји - " Пружалац
услуге је дужан да за потребе извештавања обезбеди унос података у апликативни софтвер
Фонда - Програм дијализе.
Молим за информацију да ли је "Програм дијализе" апликативни софтвер за
електронско фактурисање Републичког Фонда или је у питању неки нови софтвер?
Такође, да ли се под „ извештавањем“ мисли на слање електронскиих фактура?
Одговор 4: Апликативни софтвер Републичког фонда – Програм дијализе је програм за праћење
потрошње материјала неопходног за пружање услуга дијализе, а не софтвер за електронско
фактурисање услуге.
Сходно томе, изабрани пружаоци услуге ће бити у обавези да као што је и дефинисано
моделом Оквирног споразума омогуће приступ информатичарима Републичког фонда, за
инсталацију дигиталног сертификата потребног за за приступ наведеној апликацији.
Питање 5 Имајући у виду да конкурсном документацијом није прецизирано да ли је
понуђач, у складу са својим расположивим капацитетима, дужан да пружа здравствену
заштиту у једној, две или више смена, молимо Наруциоца да нам достави одговор да ли су
понуђачи дужни да пружају здравствену заштиту пацијентима/осигураницима. Наручиоца у
једној или две смене или могу да пружају здравствену заштиту и у више смена, у складу са
својом организацијом рада?
Одговор 5: Koнкурсном документацијом није дефинисан број смена у којима је понуђач дужан да
пружа услугу која је предмет ове набавке, већ је дефинисана обавеза пружаоца услуге да
обезбеди одговарајући број дијализа за утврђен број осигураних лица. Сходно наведеном,
понуђачи достављају понуду у складу са условима и техничком спецификацијом дефинисаном у
конкурсној документацији.
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