
 

 

 

 
08/2 број: 404-1-88/19-23 
6.4.2020.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 2.4.2020. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом 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:  

Позивамо Наручиоца да за партију бр. 60 која је описана као Средство за хладну стерилизацију 
машине 10L (Fresenius) или одговарајуће, изврши корекцију конкурсне документације у делу који се 
односи на опис те партије и исту преиначи на начин који понуђачу оригиналог добра омогућава давање 
исправне понуде у складу са Законом о јавним набавкама. 
С тим у вези, напомињемо да је оригинално добро произвођача Fresenius, декларисано као канта од 
10 кг, односно 8.8 литара, сходно томе, молимо Наручиоца да на адекватан начин изврши корекцију 
конкурсне документације у погледу величине захтеваног паковања од 10 L и тиме понуђачу оригиналог 
добра које се тражи, омогући достављање исправне понуде за наведену партију. Као доказ наведеног, 
у прилогу вам достављамо каталог производа и етикету на спољашњем паковању производа.   
Додатно, имајући у виду могућност постојања производа, различитих величина паковања који се могу 
изражавати у различитим јединицама мере (литар, килограм), молимо вас да са циљем обезбеђења 
упоредивости понуда, за партију број 60, јединицу мере преиначите са „комад“ на „литар“ или 
„килограм“. 

 

   Одговор бр.1:  
Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање бр. 2: 

На страни 12/48 конкурсне документације Табела1. као и на страни 13/48 Табела3., испод самих 
табела захтевани су следећи параметри Qd=500ml/min; Qb=300ml/min; Qf=300ml/min. Увидом у 
каталоге дијализатора, нисмо успели да пронадјемо каталог у коме су вредности клиренса урее 
наведене узимајући у обзир захтеване параметре Qd=500ml/min; Qb=300ml/min; Qf=300ml/min. Наиме 
спорна је вредност параметра Qf која износи 300ml/min. Позивамо наручиоца да преиспита и коригује 
наведене вредности захтеваних параметара и додатно појасни на који начин ће се вршити 
упоређивање и пондерисање уколико су у каталозима исказане вредности клиренса урее са 
вредношћу параметра Qf који се разликује од, конкурсном документацијом, захтеване вредности 
параметра Qf. Такође молимо за појашњење на који начин ће се вршити пондерисање и упоређивање 
уколико су вредности клиренса урее у достављеним каталозима различитих понуђача исказане са 
различитом вредношћу параметра Qf. Примера ради, вредности клиренса урее у каталогу једног 
произвођача могу бити исказане за вредност Qf=10ml/min, док у каталогу другог понуђача вредности 
клиренса урее могу бити исказане за вредност Qf=20ml/min, док је код трећег понуђача вредност 
клиренса урее исказана за вредност Qf=30 ml/min. 
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Одговор бр.2:  

 
Услед техничке грешке комисија је дефинисала Qf = 300ml/min и сходно томе биће извршена 

измена конкурсне документације као што је већ наведено у додатном појашњењу број. 404-1-

88/19-22 од 3.4.2020. године. Вредност клиренса uree дијализне мембране ће се узимати за 

пондерисање које су одређене при тој вредности Qf, што ће понуђачи доставити. 

 
Питање бр.3:  

 
На страни 12/48 и 13/48 конкурсне документације захтева се доказ да се добро користило у најмање 
3 дијализна центра из најмање три државе у Европи, што се доказује достављањем изјаве 
произвођача у којој је јасно назначен модел дијализатора који је коришћен, назив болнице, адреса, 
држава и контакт, као и период у коме је понудјени дијализатор испоручиван. Молимо за додатно 
појашњење, да ли је навођење одговарајућих болница (дијализних центара) из републике Србије, 
као једне од држава у Европи, прихватљиво, за потребе доказивања поузданости? 
 
Одговор бр.3:  

Достављају се изјаве произвођача да се добро користило у најмање три дијализна центра 
(капацитета најмање 100 дијализних пацијената) из најмање три државе у Европи, од којих 
једна може бити и Србија.  
 
Питање бр. 4:  
На страни 12/48 и 13/48 конкурсне документације захтева се изјава произвођача као доказ 
поузданости, у којој се наводи да се добро користило током 2017. године, 2018. године, и 2019. 
године. Молимо за појашњење да ли се захтев односи на било који период од 2017. године закључно 
са 2019. годином или је потребно да се добро користило у свакој од наведених година? 

 
Одговор бр.4:  

Потребно је доставити изјаву произвођача за период од 1.1.2017. до 31.12.2019. са назнаком да 

су се у све три године користила предметна добра. 
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