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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни 
концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана бр.јн. 404-1-110/14-65  
 
 
             Дана 18.08.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом број 10/2014, за 
појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за дијализу – заједнички материјал за све 
типове дијализних машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину 
дана бр.јн. 404-1-110/14-65, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица: 
 

1. „Увидом у конкурсну документацију јавне набавке број 404-1-110/14-65 у делу IV Техничка 
спецификација став 1. предмет јавне набавке је подељен у 3 партије. Партија 2., игле за 
хемодијализу (14G, 15G, 16G, 17G) представља обједињену партију за игле за хемодијализу 
различитих димензија. 
 
Захтев: За једну дијализну процедуру користе се две игле за хемодијализу, истих димензија, 
на основу чега сматрамо да је потребно да игле за хемодијализу буду подељене у четири 
посебне партије које се неће међусобно условљавати поседовањем свих тражених димензија. 
На основу овога тендер би имао 6 партија уместо садашњих три. 
 
Образложење: До сада, се током процеса јавних набавки заједничког дијализног материјала, 
јављало неколико понуђача са иглама за хемодијализу, и увек су одбијани због немогућности 
испоруке свих тражених димензија. Оваквим обликом партије 2. Се нарушава право 
конкурентности међу понуђачима и омогућава се једном добављачу да понуди и испоручује 
предметна добра по партији 2. Наглашавамо да се у партији 2. Под ставом игле за 
хемодијализу 14G налази 7.080 комада игала за хемодијализу што представља 0,59% укупних 
количина по партији 2. (укупно 1.200.000 комада различитих димензија), за шта чак и нема 
гаранције да ће расписана количина по том сегменту партије 2. бити и тражена од стране 
крајњих корисника како је јасно наглашено у одељку IV Техничка спецификација, став 3 (- 
Количине које ће бити уговорене од стране здравствених установа на основу закљученог 
оквирног споразума зависе од стварних потреба здравствених установа и расположивих 
финансијских средстава и могу да се разликују од количина наведених у овој техничкој 
спецификацији. – Републички фонд није дужан да надокнади било какву штету добављачу коју 
овај трпи због уговарања мањих количина предметних добара од количина наведених у овој 
техничкој спецификацији.) 
Подела партије 2. на већ прерасподељене четири нове партије обезбедиће већу 
конкурентност међу понуђачима предметних добара која нису домаћег порекла. 
 

2. Увидом у Конкурсну документацију јавне набавке број 404-1-110/14-65 у делу IV Техничка 
спецификација став 1. предмет јавне набавке је подељен у 3 партије. Партија 3., NaCl, 
раствор за инфузију 0,9%, 9g по литру (0,9%) у количини од 780.000 литара. 
 
Захтев: Који је параметар коришћен за израчунавање укупно потребне количине физиолошког 
раствора у количини од 780.000 литара? 
 
Образложење: На основу Правилника о стандардима материјала за дијализу члан 7, став В, 
редни број 2, јасно је одређено да је за једну дијализну процедуру потребно до 2 литра 
физиолошког раствора за припрему и завршетак дијализе. Укупна количина физиолошког 
раствора не одговара укупно претходно расписаној количини дијализатора по јавној набавци 
материјала за дијализу – дијализатори за период од годину дана; број јавне набавке 404-1-
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110/14-66, где је укупна количина дијализатора била 600.000 комада. На основу овога се 
добија да по дијализној процедури следује 1,3 литра физиолошког раствора, што је мање од 
количине неопходне по основу Правилника стандарда материјала за дијализу члан 7, став Б, 
редни број 2. По овим параметрима неопходна количина за набавку би износила 1.200.000 
литара физиолошког раствора.“ 

 
 Одговори Наручиоца: 
 

1. Предмет јавне набавке материјала за дијализу – заједнички материјал за све типове 
дијализних машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину 
дана је подељен у три партије. Количине игала за дијализу које су исказане у партији 2, 
укључујући ту и количине за игле димензија 14G које износе 7.080 комада, одређене су према 
подацима о потрошњи предметних добара за период од годину дана које су доставиле све 
здравствене установе у којима се користи ова врста материјала. Имајући у виду да ће 
количине које ће бити уговорене од стране здравствених установа зависити од стварних 
потреба здравствених установа, у циљу обезбеђивања оптималних услова за рад, а у складу 
са захтевима здравствених установа и индивидуалним потребама сваког осигураног лица које 
се налази на програму хемодијализе, сваки дијализни центар наручује оне димензије игала 
које су му потребне. Имајући то у виду, као и потребу здравствених установа да на брз и 
једноставан начин обезбеде сав неопходан материјал који је, невезано од димензија, истог 
квалитета, у конкурсној документацији у делу IV Техничка спецификација, став 2. истиче се 
услов да понуђач који доставља понуду за добра обликована у партију 2. мора у сваком 
тренутку имати на располагању игле свих димензија.  
 
Такође, према информацијама којима Републички фонд располаже, постоје бар четири 
произвођача који имају регистрована предметна медицинска средства на територији 
Републике Србије, те се може сматрати да је у случају закључивања једног уговора 
обезбеђена ефективна конкуренција.   

 
 

2. Количине за добро обликовано у партију 3., исказане су имајући у виду податке о потрошњи 
предметних добара које су доставиле здравствене установе, стању залиха, испоруци и 
расположивим финансијским средствима, а у сагласности са мишљењем Комисије за 
предметну јавну набавку. Количине физиолошког раствора које предвиђа Правилник о 
стандардима материјала за дијализе по дијализи у великој мери се разликују од података о 
потрошњи које су доставиле здравствене установе. У складу са наведеним, количина 
предметног добра у оквиру партије 3 је у одређеној мери увећана у односу на потрошњу коју 
су исказале здравствене установе.  
Такође, неопходно је истаћи да Правилник предвиђа да је за једну дијализну процедуру 
потребно до 2 литре, али не и нужно 2 литре физиолошког раствора, што је у пракси неретко 
случај, као и то да је у питању централизована јавна набавка која предвиђа закључивање 
оквирних споразума који омогућавају, уколико је то неопходно, обезбеђивање додатних 
количина материјала, што је и предвиђено конкурсном документацијом.  
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