
 

08/2 број: 404-1-56/15-10 
18.9.2015.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 15.9.2015. године, заинтересовано лице се путем факса и електронске поште обратио 
наручиоцу захтевом за додатним појашњењeм 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:  
1. Поштовани, на страни 15 конкурсне документације наведено је да је расподела по 
програму учињена према постојећем стању одн. према подацима филијала о броју пацијената 
на програму перитонеумске дијализе произвођача Fresenius и произвођача Baxter на дан 
28.08.2015. Имајући у виду наведено као и чињеницу да се у наведеном периоду на програму 
понуђача Fresenius налази 165 CAPD пацијената (158 CAPD1 и 7 CAPD3) и 11 APD пацијената  
и то по филијалама: 

1 Beograd 78 4
2 Kragujevac 12 1
3 Niš 10 0
4 Leskovac 3 0
5 Kruševac 11 1
6 Valjevo 4 0
7 Užice 2 0
8 Subotica 1 0
9 Novi Sad 5 1

10 Vranje 0 1
11 Pirot 5 0
12 Požarevac 2 0
13 Zaječar 2 0
14 Šabac 3 1
15 Smederevo 5 0
16 Čačak 1 0
17 Zrenjanin 1 0
18 Pančevo 5 0
19 Kraljevo 2 1
20 Prokuplje 2 0
21 Kikinda 3 0
22 S.Mitrovica 3 0
23 Gnjilane 1 0
24 K.Mitrovica 2 0
25 Jagodina 1 0
26 Bor 1 0
27 Novi Pazar 0 1
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најљубазније вас молимо да у складу са достављеним подацима извршите корекцију броја 
пацијената за које се набавља материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима за 
програм произвођача Fresenius. 

Одговор 1: 
Техничка спецификација дефинисана је у складу са Правилником о стандардима материјала за 
дијализу, а према подацима добијених од Филијала Републичког фонда. Број пацијената може 
варирати, односно не мора бити непроменљив за време важења оквирног споразума, односно 
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уговора. Имајући у виду да наручилац не може са сигурношћу утврдити број пацијената за 
период за који се спроводи поступак јавне набавке, а поштујући начела Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), предметни поступак јавне 
набавке спроводи се у циљу закључења оквирног споразума. Сходно томе, број пацијената 
дефинисан у конкурсној документацији је оквиран и може се мењати у зависности од потреба 
наручиоца, што је и наведено у конкурсној документацији и то на страни 14, у делу IV Техничка 
спецификација конкурсне документације, као и у моделу оквирног споразума. Наиме, у моделу 
оквирног споразума, у члану 1 – Предмет споразума, у тачки 1.1. наведено је да је предмет 
оквирног споразума материјал за перитонеумску дијализу, за потребе пацијената за које се 
закључује оквирни споразум. У тачки 1.3 је наведено да су предмет споразума добра која су 
наведена у Прилогу 1 – Спецификацији материјала са ценама. У тачки 1.5 је предвиђено да је 
број пацијената оквиран и да зависи од броја пацијената који се током периода важења 
оквирног споразума буду лечили перитонеумском дијализом у кућним условима о трошку 
средстава Републичког фонда. У члану 1. модела уговора, у тачки 1.1. је наведено да је 
предмет уговора куповина и  испорука материјала за перитонеумску дијализу у кућним  
условима, у складу са условима  прописаним оквирном  споразумом и уговором. 

Сходно наведеном, не постоји потреба за изменом конкурсне документације из разлога што ће, 
уколико на основу података добијених од Филијала Републичког фонда буде утврђено да 
постоји потреба за обезбеђивањем додатних количина материјала за перитонеумску дијализу, 
бити закључени додатни уговори, под условима наведеним у оквирном споразуму. 

Питање 2:  
Молимо вас да извршите допуну конкурсне документације за партију 4 у делу APD за пацијенте 
који користе Fresenius циклере за аутоматску перитонеумску дијализу обзиром да није 
наведена варијанта којом се пацијенти тренутно лече на основу прописаних рецепата и то: 
APD 1А: две измене дневно Sleep safe од 5,0 литара; APD 1Б: две измене дневно Sleep safe од 
5,0 литара и једна измена Balance 2.0 литра; APD 1Ц: 3 измене дневно Sleep safe од 5,0 
литара; APD 1Д: 3 измене дневно Sleep safe од 5,0 литара и једна измена Balance 2.0 литра; 
Предложена допуна омогућила би нам да предамо исправну понуду и обезбедила континуитет 
несметаног снабдевања као и континуитет постојеће прописане терапије. С тим у вези 
потребно је извршити и прерачун цене терапије узимајући у обзир цене наведених раствора на 
важећој листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања. 

 
Одговор 2: 
Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације, на начин да се 
техничка спецификација за партију 4 - Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius, дода варијанта 3*****. 
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