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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 18.9.2015. 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:
Конкурсном документацијом, у одељку 4. Техничка спецификација, између осталог дефинисана
је и „Јединична процењена вредност“ за сваку од партија.
Питање бр.1: На основу којих критеријума је Наручилац дефинисао јединичну процењену
вредност за партије 2, 3, 5 и 6 и да ли је Наручилац приликом дефинисања једининчне
процењене вредности користио исте критеријуме за све партије које су предмет јавне набавке?
Очигледно је да приликом одређивања јединичних процењених вредности није коришћена
истоветна методологија за све партије, а посебно за партије 3. и 6. где је велика и очигледна
дискрапанца између цена на Листи лекова и јединичне процењене вредности.
Молимо да извршите корекције јединичних процењених вредности за наведене партије и
примените једнаку методологију приликом њихових формирања.

Одговор 1:
Приликом одређивања јединичних процењених вредности коришћена је истоветна методологија
за све партије, на основу става Комисије за јавну набавку. Наиме, дефинисано је да је
процењену вредност потребно одредити узимајући у обзир уговорене вредности по дану
терапије постигнуте у претходном поступку јавне набавке, које су измењене у складу са Листом
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
(објављена у „Службеном гласнику РС“ број 65/15). Сходно томе, примедба се не прихвата јер
је исти принцип за одређивање процењене вредности примењен на све партије које су предмет
јавне набавке Материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима.

Питање 2:
У Оквирном споразуму у конкурсној документацији, у тачки 4.4. предвиђена је могућност
повећања цена према формули, уколико дође до повећања цена понуђеног лека на Листи
лекова. Овако дефинисаном формулом Наручилац искључује могућност повећања цена за
партије 3, 4, 5 и 6 јер наведена формула уважава само промене цена стандардних глукозних
раствора тј. само за партије 1 и 2.
Предлажемо да извршите корекцију конкурсне документације у овом делу на начин на који би
се уважиле и евентуалне промене цена раствора који су предмет набавке у наведеним партијама
јер се и они налазе на Листи лекова и њихове цене су такође подложне променама.

Одговор 2:
Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 3:
Конкурсном документацијом, у Обрасцу бр 4.1 - понуда за јавну набавку материјала за
перитонеумску дијализу у кућним условима, колона 5 дефинисана је као „Цена по пацијенту по
дијализи“ док је колона 6 дефинисана као „Цена по пацијенту по дијализи за период од 11
месеци“.
Сматрамо да на овај начин дефинисане колоне Обрасца 4.1. стварају недоумицу да ли се ради
о потребном материјалу за један дијализни дан или један дијализни третман.
Такође, мишљења смо и да дефинисање временског периода од „11 месеци“ у конкурсној
документацији и у Обрасцу бр. 4.1. онемогућава исправно подношење понуде узевши у обзир да
је дефинисана „јединична процењена вредност“, док је период од 11 месеци варијабилна
категорија која зависи од датума када почиње рачунање. Овако дефинисан временски период
(11 месеци) може довести до тога да понуда буде одбијена услед прекорачења процењене
вредности јавне набавке а да узрок буде само у различитом временском периоду који калкулишу
Понуђач односно Наручилац.
Стога предлажемо да се изврши измена Обрасца 4.1. и промене називи наведених колона тако
да колона 5. Гласи „цена по пацијенту за један дан терапије “ односно да колона 6 гласи „ цена
по пацијенту за један дан терапије за период од ________ дана“. Такође, потребно је извршити
и измену колоне „Укупна цена без ПДВ-а за период од 11 месеци за све пацијенте“ тако да гласи
„Укупна цена без ПДВ-а за период од _________ дана за све пацијенте“.
Промену је потребно извршити и у одељку 2. Опис предмета набавке, опис партије, назив и
ознака из општег речника набавке конкурсне документације, где је дефинисано да је трајање
оквирног споразума 11 месеци као и у члану 1. Оквирног споразума.
Одговор 3:
Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 4:
У обрасцу Образац бр 4.2 - структура цене, конкурсне документације, за све партије дефинисан
је Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера. Међутим, у конкурсној
документацији у одељку 4. Техничка спецификација предвиђене су количине за сва добра по
партијама изузев за овај производ.
Молимо Вас да ускладите конкурсну документацију са Обрасцем бр 4.2 - структура цене.

Одговор 4:
Примедба се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације и то на начин што
се из Обрасца бр 4.2 - структура цене брише ставка Адаптер између продужетка катетера
и перитонеумског катетера, за сваку партију.
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