
 

 
 

08/2 број: 404-1-62/16-27 
10.11.2016.године 
 
 
 ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Материјала 
за перитонеумску дијализу у кућним условима, број 404-1-110/16-60, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 8.11.2016. године, заинтересованo лицe сe обратилo наручиоцу захтевом за 

додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Материјала за перитонеумску дијализу у 
кућним условима, број 404-1-110/16-60, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање 1:  

 Обраћамо Вам се као дистрибутери и директни увозници потрошног материјала за перитонеумску 
дијализу произвођача који је нов на нашем тржишту. Обзиром да смо у завршној фази процеса 
регистрације ових медицинских средстава код АЛИМС молимо да се период од 21 месеца за који 
се закључује Оквирни споразум скрати на 12 месеци. Сматрамо да ће се на овај начин омогућити 
већа конкурентност потенцијалних понуђача и обезбедити њихова равноправност у поступку 
набавке.  

Одговор 1 :  

Комисија остаје при наводима датим у додатним појашњењима број 404-1-62/16-9 од 
24.10.2016. године, 404-1-62/16-14 од 27.10.2016. године и 404-1-62/16-20 од 4.11.2016. године, у 
делу који се односи на трајање оквирног споразума, из разлога који су детаљно објашњени. 
Наиме, у складу са чланом 40. став 4. Закона о јавним набавкама, којим је омогућено 
закључење оквирног споразума за период трајања не дужи од две године, уколико се 
закључује са једним понуђачем, комисија је дефинисала трајање оквирног споразума на 
период од 21 (двадесетједан) месец од дана потписивања. Законом о лековима и 
медицинским средствима уређују се услови и поступак уписа лекова и медицинских 
средстава у регистре које води Агенција за лекове и медицинска средства Србије (у даљем 
тексту АЛИМС), производња и промет лекова и медицинских средстава. Сходно члану 197. 
наведеног закона, медицинско средство може да буде у промету, између осталог, ако је 
уписано у Регистар медицинских средстава који води АЛИМС. Забрањен је промет 
медицинских средстава у супротности са наведеним.  Имајући у виду да предмет набавке 
могу бити само лекови и медицинска средства који су регистровани у АЛИМС-у, комисија 
остаје при наводима из конкурсне документације за предметну јавну набавку. Наручилац 
спроводи поступак јавне набавке у складу са својим потребама, а не потребама 
потенцијалних понуђача, нарочито оних који су у поступку регистрације. 

Питање 2:   

Такође сматрамо да партије 7 и 8 треба спојити у једну партију која би имала назив Перитонеумски 
катетер како би се омогућило учешће свих потенцијалних понуђача перитонеумских катетера. Овај 
наш захтев поткрепљујемо чињеницом да не постоји перитонеумски катетер за програм Baxter и 
Fresenius већ постоје универзални перитонеумски катетери. У нади да ћете уважити наше 
примедбе и сугестије. 

 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs


 

 
 

Одговор 2 :  

Комисија је обликовала партије у складу са својим, односно потребама осигураних лица, 
која се налазе на програму перитонеумске дијализе, за чије потребе се спроводи поступак 
предметне јавне набавке. Перитонеумски катетер и адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера, сходно одредбама Правилника о стандардима материјала за 
дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, спадају у 
материјал неопходан за перитонеумску дијализу. Наведени материјал се испоручује 
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. Приликом увођења 
пацијента у терапију, здравственој установи морају бити доступни перитонеумски катетери 
за програм произвођача Baxter, односно Fresenius, који су регистровани у АЛИМС-у,  
имајући у виду да је уградња истог у директној вези са материјалом специфичним за 
перитонеумску дијализу, а што је такође детаљно објашњено у претходно објављеним 
додатним појашњењима конкурсне документације за јавну набавку материјала за 
перитонеумску дијализу у кућним условима. Сходно томе, примедба заинтересованог лица 
се не усваја. Комисија остаје при навидима датим у конкурсној документацији. 
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