
 

08/2 број: 404-1-56/15-15 
28.9.2015.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 
Материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима, број 404-1-110/15-64, сагласно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 
 

Дана 24.9.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратио 
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Материјала за 
перитонеумску дијализу у кућним условима, број 404-1-110/15-64, у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање 1:  

Наручилац је додатним појашњењем 2 за ЈН број 404-1-110/15-64, прихватио примедбу 
дату питањем 4 и у складу са тим извршио измену КД, објављену 23.09.2015. године. 
Изменом је Адаптер између перитонеумског катетера и продужетка катетера  обрисан из 
прилога 2 - образац структура цене.  

Оваква измена КД није исправна. Наиме, сама Техничка спецификација конкурсне 
документације предвиђа Материјал за пероитонеумску дијализу у складу са Правилником о 
стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања. И Техничка спецификација КД и Правилник препознају адаптер 
између перитонеумског катетера и продужетка катетера. Сав материјал предвиђен 
Техничком спецификацијом мора бити препознат и у прилогу 2, обрасцу структура цене, као 
што је то и био случај у првобитној конкурсној документацији. Изменом КД од 23.9.2015. год, 
Адаптер катетера обрисан из структуре цене. С тога је неопходно адаптер катетера поново 
увести у прилог 2. 

Одговор 1: 

Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање 2:  

У пречишћеном тексту конкурнсе документације, на страни 12, наводи се: 

„Понуђач се обавезује да о свом трошку, без обавезе плаћања, испоручи Адаптер катетера 
у случају потребе замене истог из медицинских разлога.“ 

Предлажемо да се овај део текста КД обрише јер је неусаглашен са  фуснотма (***) 
Техничке спецификације којима се наводи да се адаптер „Испоручује се здравственој 
установи која врши уградњу перитонемског катетера пацијенту који се први пут уводи на 
програм перитонеумске дијализе или замену перитонеумског катетера пацијенту који се већ 
налази на програму перитонеумске дијализе“. Такође, самом КД је предвиђено да понуђач 
понуди цену за сав материјал наеопходан за терапију, те понуђачу није остављена 
могућност да било који материјал наплати преко понуђене цене терапије.   

 

Одговор 2: 

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку формулисано је да се 
Понуђач обавезује да о свом трошку, без обавезе плаћања, испоручи Адаптер 
катетера у случају потребе замене истог из медицинских разлога. Имајући у виду да 
сходно одредбама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ 
број 88/12, 41/13, 36/14 и 37/14) адаптер катетера спада у материјал неопходан за 
перитонеумску дијализу, односно да је исти неопходан при започињању 
перитенемске дијализе, биће извршена измена конкурсне документације на начин да 
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уз предвиђену количину перитонеумских катетера буде дефинисана и иста количину 
адаптера између перитонеумског катетера и продужетка катетера. Сходно томе, 
понуђач ће бити у обавези да обезбеди адаптер катетера у количини која одговара 
количини перитонеумског катетера, за пацијенте који се први пут уводе на програм 
перитонеумске дијализе, за шта исказује цену у обрасцу структуре цене. За пацијенте 
који се већ налазе на програму перитонеумске дијализе код којих постоји потреба 

замене перитонеумског катетера, из медицинских разлога, понуђач се обавезује да о 
свом трошку, без обавезе плаћања, испоручи Адаптер катетера. У складу са 
наведеним, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање 3: 

Такође, како су за све материјале препознате Техничком спецификацијом дате и количине у 
самој техничкој спецификацији, предлажемо да допуните КД на начин да уз предвиђену 
количину перитонеумских катетера (страна 14 КД) препознате и исту количину адаптера 
између перитонеумског катетера и продужетка катетера произвођача Baxter. 

Одговор 3: 

Примедба се прихвата. Одговор је садржан у одговору на питање број 2. 
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