
 

 

 

 
08/2 број: 404-1-88/19-22 
3.4.2020.године 
 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Mатеријал за 
дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

  Дана 31.3.2020. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу захтевима за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Mатеријал за дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, 
у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр.1:  

"Понуђачи, који нуде добро, за апарате, које је  већ у употреби или је било у употреби на  истим 

апаратима у центрима за дијализу, на основу Уговора и ОС из претходних ЈН, нису у обавези да 

достављају тражене доказе." 

 
Предлог је конструктиван и обезбеђује економичност поступка на начин да Потенцијални понуђачи 

које нуде добро за које су у претходним ЈН код истог Наручиоца доказали компатибилност добара 

са апаратом, нису у обавези да то поново доказују, јер средство не може бити у једном периоду 

компатибилно а у наредном не. (средство је само у Србији до сада коришћењо у преко 150.000 

третмана). 

 
При томе Наручилац је већ предвидео сличне услове у делу тестирања дијализатора и игала 

"Тестирање ће се извршити само за понуђене дијализаторе који у периоду до дана 

објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној набавци нису били у употреби у 

здравственим установама у Републици Србији" 

 
Поштујући начело једноскости понуђача, позивамо Наручиоцу да поново размотри наш предлог из 

претходног Захтева. 

 
У случају да Наручилац поново одбије наш предлог, износимо нови : 

Предлажемо да Наручилац у Техничкој спецификацији у тачки 11. (страна 5.) исто као и у поглављу 

Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца у конкурсној документацији (страна 27.) 

тачка 2.1.. подтачка 5 Напомена, на оба места дода нови навод:  

"или Стручно мишљење АЛИМС-а да је понуђено добро , међусобна паралела са добром 

понуђеним од стране Произвођача апарата". 

Предлог је у складу са условим из претходне јавне набавке, која је спроведена на законит начин и  

потврђена одлуком Комисије за заштиту права. 

 

   Одговор бр.1:  
Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при утврђеној техничкој 
спецификацији. 
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Питање бр. 2: 

Партија 60 - "Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10L (Fresenius) ili odgovarajuće" Имајући у виду да 

величина паковања није од утицаја на функцију предметног средства и да произвођачи имају 

различиту величину паковања, 

 

• Да ли је за Наручиоца прихватљиво средство у паковању од 5 литара 

• Да ли је за Наручиоца прихватљиво да у Обрасцу понуде за Партију 60, колону "укупна 

количина" остави празну а да понуђачи сами уносе количину према величини паковања 

до пројектоване количине из конкурсне документације 

 

Одговор бр.2:  

За партију 60 - Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10L (Fresenius) ili odgovarajuće, за 
наручиоца је прихватљива понуда добра у канистеру од 5 литара, уколико одговара траженој 
техничкој спецификацији и уколико не прелази износ процењене вредности јавне набавке за 
ту партију. 
Сходно томе, биће извршена измена конкурсне документације, у делу који се односи на 
прилог В – Образац понуде, на начин да у колону „Укупно количина“, за партију 60, понуђач 
сам уноси количину коју нуди, у зависности од паковања које нуди, тако да одговара укупно 
траженој количини у прилогу Б – Техничка спецификација за наведену партију. 

 
Питање бр.3:  

 
Партија 60 - Укупна количина  7592 ком а10 литара, процењена вредност по ЈМ 1.440,00 дин. Обавеза 
Наручиоца је да пре расписивања јавне набавке, испита тржиште, цене и стварне потребе корисника. 
На основу одредби претходних ОС, које су још увек на снази, добављачи редовно достављају 

Наручиоцу извештај о потписаним Уговорима и току реализације. 

Наручилац је у петходној ЈН потписао ОС за исто средство са јединачном ценом по ЈМ а5.lit у износу 

од 6.250 динара, аналогно, а 10 lit 12.500,00 динара, и то у тржишним условима представља реалну 

цену. 

 
Наручиоцу је познато да је по претходном ОС, који је на снази до 05.05.2020.године, за исто 

предметно средство планирана оквирна количина 7590 комада а 5лит, да је закључно са 30.03.2020. 

године уговорена количина 4419 комада и да је испоручена количина 1985 комада. 

На основу одредби актуелног ОС као и потписаних Уговора, установе су у обавези да повуку све 

уговорене количине. 

 
Анализом уговорених количина, досадашњим темпом испорука као и количинама које се налазе код 
корисника, те и роком важења оквирног споразума за предметно средство, неоспорно је да је велики 
број установа покривен са предметним добром до краја 2020. године 
 
На основу изнетих чињеница предлажемо Наручиоцу да још једном преиспитате стварне потребе 

корисника, за средством за дезинфекцију апарата Фрезениус. 

 
Одговор бр.3:  

 
Предметна јавна набавка спроводи се у складу са одредбама Правилника о стандардима 
материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а 
на основу Плана потреба здравствених установа који је достављен од стране Института за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Сходно томе, количине у јавној набавци 
су дефинисане на основу наведеног Плана потреба. Овим путем напомињемо да се 
предметна јавна набавка спроводи у циљу закључења оквирног споразума и као што је 
наведено у конкурсној документацији на страни 4. у делу Техничка спецификација, количине 
добра наведених у Прилогу Б – Teхничка спецификација/Списак партија су оквирне количине 
за потребе здравствених установа наведених у Прилогу А конкурсне документације – Списак 
здравствених установа и то за период од 12 (дванаест) месеци. Наведене количине 



 

 

 
представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим 
установама из Плана мреже, у складу са њиховим потребама. Укупна уговорена количина 
материјала за дијализу, зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује од 
количина наведених у Прилогу Б конкурсне документације - Техничка спецификација/Списак 
партија. Сходно наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог лица.  
Напомена: Оквирни споразуми и уговори закључени у претходном поступку јавне набавке 
реализују се у складу са одредбама истих и комисија за предметну јавну набавку нема 
надлежност за тумачење наведених одредби. 
 
Питање бр. 4:  
У делу IV Критеријуми за доделу уговора, тачка 2, подтачке: 
 

▪ II Елемент критеријума - ''Квалитет'', за партије 15, 16, 17, 18, 19 и 20 
▪ II Елемент критеријума - ''Квалитет'', за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
▪ 14, 21 и 22 

на странама 12/48 и 13/48, налазе се табеле клиренса урее према којима ће се вршити пондерисање 
понуђених дијализатора.  

 
Како се мерења клиренаса дијализатора на различите молекуле, врше  у условима без 

укључене ултрафилтрације, тј. Qf=0 мл/мин, те већина произвођача у својим брошурама наводе 
клиренсе у оваквим условима, предлажемо да извршите исправку вероватно учињене грешке у 
куцању, и да Qf уместо 300 ml/min, дефинишете на Qf=0ml/min. Једино на овај начин ћете моћи 
правилно да упоредите понуде свих понуђача. 

 
 

Одговор бр.4:  

Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 

 

 

Питање бр. 5:  
У Конкурсној документацији у овде предметном поступку јавне набавке, Поглавље IV. "Критеријум за 
доделу уговора", тачка 2. предвиђа да  критеријум за доделу уговора за партије 1-22 буде економски 
најповољнија понуда. Као један од елемената за оцену овог критеријума Наручилац предвиђа 
Поузданост медицинског средства на следећи начин:  
"Поузданост (клиничка испитаност медицинског средства) - да се добро користило у најмање три 
дијализна центра (капацитета најмање 100 дијализних пацијената) из најмање три државе u Европи 
током 2017., 2018. и 2019. године, се доказује достављањем изјаве произвођача у којој мора бити 
јасно назначен модел дијализатора који је коришћен, назив болнице (дијализног центра капацитета 
најамње 100 дијализних пацијената), адреса, држава и контакт дијализног центра (телефон и е-mail), 
као и период у коме је понуђени дијализатор испоручиван тој болници." 
 
Сматрамо да је наведени критеријум оправдан, те у вези начина доказивања постављамо следеће 
питање. 
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за партије 1-22 као доказ критеријума Поузданост доставе 
изјаве ЕВРОПСКОГ ПРЕДСТАВНИШТВА ПРОИЗВОЂАЧА ДИЈАЛИЗАТОРА, за произвођаче чије је 
седиште на другим континентима? 
Питање постављамо имајући у виду да сама изјава подразумева коришћење дијализатора у 
болницама на територији европских земаља, као и чињеницу да је у склопу мера борбе против 
пандемије Covid-19 спроведених на глобалном нивоу, отежан, па скоро и потпуно онемогућен 
интерконтинентални авионски саобраћај којим би се овакве изјаве могле благовремено доставити са 
других континената.  
Сматрамо да би се на овај начин такође спречило да европски произвођачи и њихови овлашћени 
понуђачи буду привилеговани у односу на ваневропске произвођаче дијализатора, а по питању 
могућности прибављања захтеване документације. 
 
 
 



 

 

 
Одговор бр.5:  

Захтев заинтересованог лица се не прихвата, с обзиром да постоји е-маил као начин 
комуникације, односно достављања тражених изјава, а који за сада неометано функционише 
због новонастале ситуације, пандемије Covid-19. Комисија остаје при утврђеној техничкој 
спецификацији. 
 

 
                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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