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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана, бр.јн. 404-1-110/14-54  
 
 

 Дана 27.05.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом бр. 1765 за појашњењем 
у вези поступка јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана, бр.јн. 
404-1-110/14-54, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  

 
 
  Питањa заинтересованог лица: 
 
 
 Питање бр. 1.- У вашем одговору 08/2 бр. 404-1-49/14-25 од 26.05.2014 године навели сте да 

је одговор достављен у оквиру појашњења бр. 404-1-49/14-12 од 19.05. 2014. под тачком 3. Обзиром 
да је у наведеном одговору под тачком 3 дата табела која разврстава пацијенте у складу са 
правилником и тако да су одвојени пацијенти по терапијским опцијама, констатујемо да је то 
објашњење другачије и концепцијски битно различито од образаца у конкурсној документацији, такође 
обзиром да до 27.05.2014. до 12х тј. у време када овај допис пишемо, нисте доставили или објавили 
нову – кориговану конкурсну документацију, позивамо вас да нам хитно одговорите да ли ћете 
обрасце предметног поступка ускладити са објашњењима и допунама које сте нам у међувремену 
доставили и у складу са захтевима које смо вам доставили, а које понављамо: 

’’Предлажемо да се у партији бр. 1 уведу ставке и то: 
Ставка бр. 1 : Матреијал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним 

раствором, 4 измене дневно, 2Л или 2,5Л кесе, - програм произвођача Фресениус, потребе за 143 
пацијента. 

Ставка бр. 2 : Матреијал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором, 5 измена дневно, 2Л или 2,5Л кесе, - програм произвођача Фресениус, потребе за 39 
пацијената. 
 

Предлажемо да се у партији бр. 4 уведу ставке и то: 
Ставка бр. 1 : Матреијал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 10 Л 

дневно, 2 x5Л кеса, - програм произвођача Фресениус, потребе за 3 пацијента 
Ставка бр. 2 : Матреијал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 10 Л 

дневно + 2л једна ручна измена, 2 x5Л кеса + 1 x2Л кеса, - програм произвођача Фресениус, потребе 
за 1 пацијента 

Ставка бр. 3 : Матреијал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 15 Л 
дневно, 3 x5Л кеса, - програм произвођача Фресениус, потребе за 1 пацијента 

Ставка бр. 4 : Матреијал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 15 Л 
дневно + 2л једна ручна измена, 3 x5Л кеса + 1 x2Л кеса, - програм произвођача Фресениус, потребе 
за 2 пацијента’’ 

Нерешавање овог питања видимо као основ за поступак заштите права понуђача.  
 
 
Одговор бр. 1. – Коригована конкурсна документација у поступку предметне јавне набавке 

објављена је дана 27.05.2014. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
Измене конкурсне документације у складу су са објављеним додатним појашњењима наручиоца.  

Везано за ваш захтев да се за партије 1 и 4 уведу ставке, наручилац се поново позива на 
одговор под тачком 3. дат у додатном појашњењу бр. 404-1-49/14-12 од 19.05.2014. године. Сходно 
наведеном, неће бити измена конкурсне документације у том смислу. 
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Питање бр. 2 -  Страна 14/56 конкурсне документације, напомена 4 - Уколико се материјал 
испоручује по врсти и количинама дефинисаним правилником о стандардима материјала за дијализе 
које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, зашто по основу вашег 
обавештења дезинфекциона средства нису предмет набавке? Посебно обратите пажњу на чињеницу 
безбедности пацијента и то да у пракси накнада трошкова за неспецифичан материјал не 
функционише и пацијент о овом праву нису обавештени. Са посебном пажњом и у вези са 
безбедношћу пацијената и начелом ефикасне употребе јавних средстава, проанализирајте и опцију 
како проверити, пратити и гарантовати да ће  пацијенти добијена средства користити за предвиђене 
сврхе. О овоме смо вас адекватно, благовремено и образложено обавестили пре два месеца.  

Нерешавање овог питања видимо као основ за поступак заштите права понуђача.  
 
 
Одговор бр. 2. – Чланом 9. Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се 

обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 63/13, 
91/13 и 36/14) регулисан је начин обезбеђивања неспецифичног материјала за перитонеумску 
дијализу (течни сапун са антисептиком, дезинфекционо средство за руке и површине на алкохолној 
бази, папирна хируршка маска, фластер са газом). С обзиром да је осигураним лицима која обављају 
перитонеумску дијализу у кућним условима (CAPD или APD) утврђена накнада трошкова за 
неспецифичан материјал за перитонеумску дијализу, по основу чега осигураници сами набављају 
наведени материјал, исти не може бити предмет јавне набавке. 

Имајући у виду да ваше питање о начину проверавања, праћења и гарантовања да ће 
пацијенти добијена средства користити за предвиђене сврхе, није везано за предмет набавке, нити за 
поступак припреме понуде, ваше питање ће бити прослеђено надлежним службама Републичког 
фонда на разматрање. 

 
 
 
 
Питање бр.3.- Уколико остајете при напомени 4, молимо вас да је допуните следећим и то: а у 

свему у складу са уговором у предметној јавној набавци.  
У овој јавној набавци се набавља материјал за ПД у складу са правилником, али уговорена 

обавеза и испорука која прати уговорену обавезу може и мора бити у складу са уговором у 
предметном поступку, из тог разлога молимо да допуните вашу напомену у тачки 4, са: а у свему у 
складу са уговором у предметној јавној набавци. 

 Овде напомињемо да у складу са законом о јавним набавкама, понуђач не може бити 
условљен да испоручије нешто што није јасно дефинисано количином и вредношћу, као што би било 
ако би се само рекло испоручи по правилнику. Поред тога немогуће је дати банкарску гарнцију за 
обавезе које нису јасно дефинисане. Даље се поставља питање, уколико је једини основ за испоруку 
по обављеном поступку јавне набавке правилник о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања без јасно дефинисаних количина и 
вредности, шта ће се десити уколико дође до промене стандарда у времену трајања уговора? Све 
наведено упућује на чињеницу да не можемо преузети обавезе које нису јасно дефинисане.  

Нерешавање овог питања видимо као основ за поступак заштите права понуђача.  
 
 
Одговор бр. 3. – У складу са вашим захтевом биће извршена измена конкурсне 

документације у напомени 2. Техничке спецификације тако да гласи: 
 

„Напомена 2: Материјал се испоручује по врсти и количинама дефинисаним Правилником о 
стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14 и 37/14), у складу са уговором у предметној јавној 
набавци, а у зависности од терапије коју је прописао лекар за сваког индивидуалног пацијента у 
кућним условима.“ 
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Питање бр. 4.- Имајући у виду обим и број корекције тендерске документације, као и 

чињеницу да нам најважнији делови кокурсне документације и њена садржина укључујући и услове 
нису познати и да нам је нисте још увек доставили, обзиром да је рок за подношење понуда 09.06. 
2014 и да самим тим после пријема ваше документације не остаје довољно времена за евентуална 
питања и одговоре, сматрамо да су се створили Законом прописани услови за продужење рокова за 
подношење понуде.   

 
  
Одговор бр. 4. – Коригована конкурсна документација у поступку предметне јавне набавке 

објављена је дана 27.05.2014. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. О 
изменама исте обавештени сте кроз објављена додатна појашњења наручиоца и пре објаве 
кориговане конкурсне документације. Отварање понуда заказано је дана 09.06.2014. године. У складу 
са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, наручилац не види основ за продужење рока за 
подношење понуда.  
 

 
 
 
             С поштовањем, 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 
 
 
62014.77/21 


