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08/2 бр. 404-1-49/14-21 
26.05.2014. године 
 
 
ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана, бр.јн. 404-1-110/14-54  
 
             Дана 21.05.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом бр. 1687 за појашњењем 
у вези поступка јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана, бр.јн. 
404-1-110/14-54, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питање заинтересованог лица: 
 

У вашем одговору 08/2 бр. 404-1-49/14-13 од 19.05.2014. године навели сте на страни бр. 
1.) „Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао број пацијената/осигураних лица 
РФЗО који се тренутно налазе на програму перитонеумске дијализе“, потом на страни 2.) 
наручилац наводи „Процена појединачних цена по партији урађена је у складу са 
заступљеношћу одређених процедура (бројева измена) у укупном броју за тај тип 
перитонеумске дијализе за програм одређеног произвођача, и то у складу са постојећим 
бројем пацијената, а све према подацима из фактура испостављених од стране произвођача“ 
даље „Скрећемо пажњу да се у овом поступку јавне набавке закључује оквирни споразум, те 
да су количине за сваку партију оквирне, али имајући у виду да се набавља материјал за 
постојеће пацијенте...“ 

 Узимајући ово у виду, још једном вам скрећемо пажњу да ускладите вашу конкурсну 
документацију са Законом о јавним набавкама и са предметом набавке који сте дефинисали и 
навели у конкурсној документацији, као и горе наведеним наводима из одговора 08/2 бр. 404-1-
49/13 од 19.05.2014. године и уклоните из конкурсне документације напомене 3.) и 4.)на страни 
14/56, који се односе на количине и пацијенте који нису предмет ове јавне набавке. 

У овом делу видимо да спорне тачке противно ЗЈН проширују предметни поступак са 
другим предметом (други нови пацијенти, у другом новом броју и потребним количинама) од 
оног који је опредељен на начин предвиђен чланом 55. став 1. тачка 3. ЗЈН, а у вези са чланом 
4 ЗЈН, тако да се конкурсном документацијом кроз спорне тачке предмет јавне набавке 
проширује изван онога који је опредељен одлуком о покретању поступка и даље описан и 
прецизиран кроз спецификацију броја пацијената по партијама. 
 Посебно вам наглашавамо да су спорне тачке супротне основним начелима јавних 
набавки и то начелима обезбеђења конкуренције и начелу једнакости понуђача, из разлога 
што наручилац предвиђа да спорне тачке примењује селективно само за партије 1, 2, 4 и 5, а не 
и за целу јавну набавку, односно не и за партије 3 и 6 у којима уједно има само једног понуђача 
и где је очекивано да ће цене по дану терапије бити значајно веће. У овом смислу видимо 
повреду члана 10. став 1 ЗЈН и члана 12. Став 1 ЗЈН. 
 Спорно решење у напоменама 3.) и 4.) на страни 14/56 не уводи конкурентност нити 
транспарентност већ насупрот томе ствара само привид конкурентности и то само у једном 
делу поступка, цело овакво решење потом има значајни логистички недостатак у смислу 
непостојања законитог одговора на питања шта са будућим новим пацијентима који треба да у 
старту добију опције из партија 3 и 6 где је дан терапије скупљи, шта са пацијентима који из 
опција партије 1 и 2 прелазе у скупље опције из партија 3 или 6, чиме дан терапије постаје 
заначајно скупљи, на који начин то поредити и ускладити са иницијалним понудама, како 
регулисати или контролисати прилив пацијената који би се дијализирали у оквиру опција 3 и 6 
које су скупље и на који начин то ускладити са начелом ефикасности и економичности 
поступања из члана 9. ЗЈН, на крају како после доказати шта је било повољније у моменту 
уговарања. 

Молимо вас да спорне тачке уклоните из конкурсне документације јер ћемо у 
противном бити принуђени да у законом предвиђеном року поведемо поступак заштите права.
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Одговор: 

У вези ваших навода обавештавамо вас да ће у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама бити извршена измена конкурсне документације у делу - IV. Техничка спецификација тако 
што се бришу „Напомена 2“ и „Напомена 3“, а које се односе на нове пацијенте који ће се увести на 
терапију континуираном амбулаторном перитонеумском дијализом са глукозним растворима (партије 
1 и 2) и аутоматском перитонеумском дијализом са глукозним растворима (партије 4 и 5). 

У додатном појашњењу бр. 404-1-49/14-12 од 19.05.2014. године обавестили смо вас да ће у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама бити извршена измена конкурсне документације на 
страни 14/56 конкурсне документације, тако што ће у делу „Напомена 4“ бити наведено: „Материјал 
се испоручује по врсти и количинама дефинисаним Правилником о стандардима материјала за 
дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/12, 41/13, 36/14 и 37/14), а у зависности од терапије коју је прописао лекар за сваког 
индивидуалног пацијента у кућним условима. Наручилац је дужан да поштује одредбе наведеног 
правилника и спроведе поступак јавне набавке у скалду са истим, због чега остаје при „Напомени 4“. 

 
 
 
             С поштовањем, 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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