
 

 
 
 

08/2 број: 404-1-88/19-47 
16.4.2020.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 13.4.2020. године и 14.4.2020.године заинтересована лица су се обратила 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:  

 
Са позиције потенцијалног понђача, заинтересованог за потписивање оквирног споразума, указивали смо 

Наручиоцу на услове за учествовање у ЈН, који су крајње рестриктивни и који неоправдано онемогућавају 

конкуренцију за Партије 29-71 

 
Наручилац је редом одбио све предлоге потенцијалних понуђача који нису представници произвођача 

апарата, истовремено неселективно прихватио све предлоге представника произвођача апарата, при томе 

ослобађајући те понуђаче обавеза доказивања које истовремено поставља пред остале понуђаче 

У овој фази поступка нису нам познати мотиви Наручиоца, да олако искључује конкуренцију у јавним 

набавкама, посебно у тренутку када је истовремено изузетно отворен за пријем новчаних донација од 

грађана и привредних друштава. 

 
Навешћемо примере, где је Наручилац поступао не водећи рачуна о јавном интересу 

 
Наручилац је делимично прихватио предлог потенцијалног понуђача од 06..04.2020. и 07.04.2020.године 

објавио измене у Обрасцу понуде и Техничке спецификације за  Партији 60 на начин. 

 

  
Sredstvo za hladnu 

60 sterilizaciju mašine 10kg 
(Fresenius) ili 
odgovarajuće 

 
kom. 7.592 14.400,00 109.324.800,00 

 

Наручилац овом изменом кориговао иницијалне количине предметног добра. Из питања потенцијалног 

понуђача као и Одлуке Наручиоца за средство из предметне Партије у претходној ЈН неоспорно је да 

паковање од 10кг садржи средство за дезинфекцију запремине 8,8 литара. 

 
Пројектована количина Наручиоца је износила 7.592 ком паковања од 10 литара или укупнно 75.920 литара. 

Изменом техничке спецификације Наручилац од потенцијалних понуђача захтевао понуду од 7592 ком 

паковања од 10 кг (8,8 лит.) или укупно 66.809,6 литара. 

 

Упитно је зашто Наручилац жели да плати исту вредност за 9.110,6 литара  мање  средства за дезинфекцију. 

Ова количина иначе преставља годишње потребе 5 највећих дијализних центара у Србији 

 
13.04.2019. на признање потенцијалног понуђача да за Партију 67 нуди оригинално паковање произвођача 

апарата од 5кг и да захтева од Наручиоца да измени конкурсну докумнатцију и тражи паковање ком. а5кг, 

Наручилац претходну техничку спецификацију која је била дефинисана на начин: 

ЈованаМариновићабр. 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


 

 
 

 
67 

Sredstvo za uklanjanje 
lipoproteinskih depozita 
5L (Fresenius) ili 
odgovarajuće 

 
kom. 

 
150 

 
8.800,00 

 
1.320.000,00 

прихвата предлог и истог дана мења конкурсну документацију  на начин 

 

 
67 

Sredstvo za uklanjanje 
lipoproteinskih depozita 
5kg (Fresenius) ili 
odgovarajuće 

 
kom. 

 
150 

 
8.800,00 

 
1.320.000,00 

И у овом случају Наручилац, индиректно смањује укупне количине (паковање средства од 5 кг, садржи 4,3 

литара средства за уклањање липоптореинских депозита.) задржавајући јединачну процењену вредност као 

да нема разлике. 

Разлика изражена у литрима износи 105 литара што представља 30% мање количине у односу на оквирне. 

 
Скрећемо пажњу Наручиоцу да за исто средство је имао потписани оквирни споразум по коме се и сада 

испоручује поменуто средство, по споразуму у паковању од 5Л са оквирним количинама 323 комада. 

У овом случају је индиректно Наручилац дошао до сазнања да је у претходном поступку ЈН добио нетачне 

податке и да је устновама испоручивано добро у паковању од 5кг умесо од 5 литара. 

У поменутом случају у односу на оквирне количине Установама је испоручено укупно 226 литара мање 

средства и буџет је оштећен за око 400.000,00 динара 

 
Питање: 

1. Имајући у виду изнете чињенице да ли је за Наручиоца прихватљиво да поново размотри 

процењену јединачну вредност за Партије 60 и 67 

 

 
Одговор бр.1: 

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при утврђеној техничкој спецификацији. 

 

 
Питање бр.2:  

 
На питање потенцијалног понуђача, објављеног дана 10.04.2020 : 

"Стога, с обзиром на то да се у партијама 29 - 73 набављају добра специфична за тип апарата, а самим 

тим и за њихово исправно функционисање, позивамо наручиоца да за ове партије размотри увођење 

додатних критеријума за понуђаче: 

1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, тј. да је овлашћени сервисер од стране произвођача опреме или његовог 
званичног заступника за Србију; 

Доказ: 

-Потврда произвођача опреме за коју се потрошни материјал набавља, да је понуђач сертификован 
и овлашћен да врши сервис предметне опреме. 

 
2. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, тј. да има радно ангажована најмање два сертификована сервисера од 
стране  произвођача опреме; 

Докази: 
-Копије М-А (стари М2) обрасца за запослене, односно уговор о привременим и повременим пословима или 
уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне 
набавке као и, 
-Копије сертификата издатих од стране произвођача опреме. 



 

 

 

Наручилац је одбио да прихвати предлог 

На питање  потенцијалног понуђача, објављеног дана 13.04.2020 : 

"У партијама 29 – 73 Наручилац набавља медицинска средства специфична по типу 

машине.  Предметна медицинска средства за партије од 29-73 омогућавају рад апарата 

и учествују у лечењу пацијената посредно тј индиректно. Предметним медицинским 

средствима се омогућава безбедан и поуздан рада апарата за хемодијализу на којима се 

користе. Рад апарата за хемодијализу захтева правилну употребу медицинског 

средства. Нека медицинска средства захтевају нпр. средство за стерилизацију и 

дезинфекцију посебна подешавања апарата за хемодијализу па је неопходно да понуђач 

медицинског средства има особе које су обучене за рад на апарату за коју даје понуду 

медицинског средства, које ће осим што ће моћи да изврше подешавање сваког 

апарата где ће се медицинско средство користити бити у обавези и да обуче особље у 

хемодијализним центрима за правилно и безбедно руковање апаратима за хемодијализу 

приликом коришћења предметних медицинских средстава. 

Сходно горе наведеном, молим Наручиоца да у Техничкој спецификацији уврсти 
критеријум: 

Да понуђач располаже неопходним кадровским/стручним капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке,са најмање 2 особе ангажоване од стране Понуђача 

тј. да је сертификован за рад на апарату за хемодијализу од стране произвођача 

апарата за хемодијализу за који даје понуду медицинског средства. 

Докази: 

-Копије сертификата о обучености за рад на апарату за хемодијализу издатих од 

стране произвођача опреме за коју се набављају предметна медицинска средства, за 

најмање две особе ангажоване од стране Понуђача." 

 
Наручилац је прихватио предлог и извршио измену конкурсне докуметнације кроз 

додавање услова потенцијалним понуђачима 

15.За партије од 29 до 71 да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, односно да има најмање 2 радно ангажована 

лица, која су сертификована за рад на апарату за хемодијализу од стране произвођача 

апарата за хемодијализу за медицинска средства за која подноси понуду. 

 
Додавњем искључујућег услова понуђачима, кроз потребу за "сертификованим лицима за 

рад на апарату за хемодијализу", који није у логичкој вези са предметом јавне набавке, јер 

предмет набавке нису апарати ни услуга руковања апаратом већ је предмет набавке 

набавка добара, у овом случају потрошног материјала, Наручилац додатно нарушава 

начело обезбеђивања конкуренције. 

Обука за рад на апарату се врши са особљем приликом инсталације апарата за дијализу а 

потрошни материјал за апарате за дијализу се користи у складу са Упутством за рад на 

апарату, без обзира да ли то средство  производи  произвођача апарата или други 

произвођач потрошног материјала. На апаратима Фрезениус нема додатног сетовања 

апарата приликом избора програма дезинфекције. 

Колико је нама познато такав „сертификат“ не поседује ни медицинско особље које 

годинама ради на апаратима за хемодијализу 

Увођењем услова под редним бројем 15. Предметни поступак јавне набавке престаје да 
буде отворени поступак, јер ће за партије  од 29 до 71 мођи да дају понуду само 
произвођачи апарата и њихови овлашћени представници. 
 
Питање: 

Молимо Наручиоца да укине услов под бојем 15. 
 

Одговор бр.2: 

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при утврђеној техничкој 

спецификацији. 



 

 

 
 

Питање бр.3:  
 

Како би се понуђачу оригиналног добра омогућило давање исправне понуде за партију број 
61 „Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine za aparate Hospal Innova i AK 200 ultra S ili odgovarajuće“ 
молимо наручиоца да у технички опис партије унесе масу паковања која износи 10 кг, а да за 
јединицу мере уместо литар упише комад. Ово медицинско средство представља материјал 
неопходан за рад апарата за хемодијализу, прецизније: средство за стерилизацију и 
декалцификацију машина  и исто је Правилником о стандардима материјала за хемодијализу 
дефинисано у складу са техничким карактеристикама апарата и одређује их произвођач апарата. 

 
Иста измена је учињена у појашњењу  број  08/2: 404-1-88/19-3613.4.2020. за партију број 60. 

 

 

Одговор бр.3: 

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при утврђеној техничкој 

спецификацији. 

 

 

 

                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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