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08/2 број: 404-1-9/20-9
16.04.2020. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку - Сензори,
апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера, бр. ЈН: 404-1-110/20-8,
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15)
Дана 14.04.2020. године, заинтересовано лице обратило се Наручиоцу захтевом за додатним
појашњењем у вези поступка јавне набавке Сензори, апарати и трансмитери за континуирано
праћење нивоа шећера, бр. ЈН: 404-1-110/20-8, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање бр. 1: „Количине у техничкој спецификацији се разликују од количина датих у ПРИЛОГ
А КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБРАЗАЦ БР. 4.1, конкретно се односи на ставку 1 (да ли се
количина од 1700 односи на 1700 пацијената или на 1700 комада сензора).“
Одговор бр. 1: У делу прилога А конкурсне документације – Образац понуде који у себи
садржи образац структуре цене, у колони „VI – КОЛИЧИНА“ грешком је наведен број
осигураних лица РФЗО за чије потребе се спроводи предметна јавна набавка. Имајући у
виду наведено, биће извршена измена конкурсне документације.
Питање бр. 2: „Процењена вредност јавне набавке се разликује од укпне вредности која би
била према ценовнику – ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНИЧКИМ ПОМАГАЛИМА КОЈА СЕ
ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЗНОГ ЗДРАВСТВЕТНОГ ОСИГУРАЊА (правилник се
примењују од 31.01.2020.), прилогу 2 - Највиши износ накнаде за медицинско-техничка помагала
која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања преко испоручилаца помагала
(објављен 19.02.2020. на порталу РФЗО), сходно томе молим Вас за појашњење и за доставу
процењених поједничних цена за ставке 1, 2 и 3 из предметне јавне набавке.”
Одговор бр. 2: Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке, у
складу са чл. 61. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15), а самим тим ни процењену јединичну цену за сваку ставку посебно. Објављена
вредност набавке је процењена вредност предметне јавне набавке која је предвиђена у
Плану јавних набавки за потребе РФЗО-а за 2020. годину.
Питање бр. 3: „Место испоруке за ставку 1 – да ли ће свака испорука из ове ставке током 12
месеци бити на терцијарном нивоу или ће бити само за прво преузимање уз ставку 2 или ставку 3
(правилником је предвиђено тромесечно преузимање).“
Одговор бр. 3: Место испоруке за све ставке и за сваку испоруку је здравствена
установа на терцијарном нивоу у којој је запослен специјалиста педијатрије – ендокринолог (за

осигурано лице до 18 година), односно специјалиста интерне медицине – ендокринолог (за
осигурано лице старије од 18 година).
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