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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за дијализу – дијализатори за период од годину дана, бр.јн. 404-1-110/14-66  
 
 
             Дана 22.05.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом, код нас заведено дана 
22.05.2014. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за дијализу – 
дијализатори за период од годину дана, бр.јн. 404-1-110/14-66, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица: 
 

1. Увидом у садржину табеле техничке спецификације на страни 9 конкурсне 
документације, утврђено је да је подела добара по партијама учињена на начин који се може 
тумачити као дискриминаторски, односно противан одредби члана 72. Закона о јавним набавкама а у 
вези са одредбама чланова 10. и 12. истог закона, а који предвиђа да наручилац не може да у 
конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности 
или елиминацију појединих понуђача. 

Наиме, конкретном техничком спецификацијом, дефинисали сте набавку дијализатора 
поделом на 36 партија, где суштинску поделу вршите на дијализаторе чија се стерилизација врши 
воденом паром, односно у другом случају гама зрацима или e-beem. 

Таква подела медицинских средстава није усклађена ни са чланом 7. Правилника о 
стандардима материјала за дијализе на терет РФЗО, који јасно дефинише и описује дијализни 
материјал, при чему не прави поделе дијализатора у односу на два начина стерилизације по којима је 
подела партија извршена. 

Поставља се питање, зашто је учињена таква подела на партије, при којој су тражене веће 
количине дијализатора према једном од начина стерилизације који није предвиђен и прописан 
Правилником, а верујући да вам подела на тржишту није била намера. 

Опреза ради, скрећемо пажњу да би оваква подела на партије била и у супротности са чланом 
10. ставом 1 тачком 5 Закона о заштити конкуренције. 

Даље, тачка 2. на страни 11 исте техничке спецификације, дефинише и да је неопходно да су 
понуђеним моделима дијализатора снабдевени у 2012., 2013., и 2014. години дијализни центри 
капацитета најмање 100 пацијената у три различите државе ЕУ. На страни 12 документације, под 
тачком 3, понуђач је дужан да достави и доказ о наведеном. 

Скрећемо пажњу да такав додатан услов за учешће није дозвољен, нити је у складу са чланом 
76. ставом 6 Закона о јавним набавкама. 

 
2. Моделом Оквирног споразума, чланом 8.1 односно Моделом уговора, чланом 5.1 

предвидели сте могућност уговорне казне за кашњење у ипоруци до 5% вредности целог уговора. 
Молимо Вас да извршите измену наведених чланова оквирног споразума односно модела 

уговора на следећи начин, а који сте предвидели у оквирном споразуму и уговорима у поступцима 
централизоване јавне набавке које сте спровели за лекове са Листе Б и Листе Ц: 

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије из појединачног уговора за коју је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од вредности те појединачне 
партије. 
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 Одговор: 
 

1. Одговор на ово питање дато је у додатном појашњењу бр. 404-1-53/14-11 од 21.05.2014. 
године, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 22.05.2014. 
године. 

Даље, Наручилац је на страни 11 конкурсне документације дефинисао и да је неопходно да су 
понуђеним моделима дијализатора снабдевени у 2012., 2013., или 2014. години дијализни центри 
капацитета најмање 100 пацијената у три различите државе ЕУ. Имајући у виду да се ради о поступку 
јавне набавке материјала за дијализу, једино чиме се Наручилац водио приликом дефинисања овакве 
техничке спецификације јесте интерес пацијената на хемодијализи, сигурност снадбевања дијализних 
центара и стварање услова за функционисање ефикасног тржишта дијализатора у будућем периоду. 
Чланом 70. став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) наведено је да техничке 
спецификације у случају набавке добара и услуга одређују карактеристике добара или услуга као што 
су димензије, ниво квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета, сигурност, ниво утицаја 
на животну средину, потрошњу енергије, потрошњу других битних ресурса током коришћења 
производа, доступност за све кориснике и оцену усаглашености, употребу производа, као и друге 
карактеристике које се тичу производа као што су назив под којим се производ продаје, 
терминологија, ознаке, тестирање и методе тестирања, паковање, обележавање и етикетирање, 
производни процес и процедура оцене усаглашености. С обзиром да се овај захтев налази у оквиру 
техничке спецификације и да као такав представља један од начина да се осигура ниво квалитета, 
као такав не може бити у супротности са чланом 76. став 6 Закона о јавним набавкама, који се односе 
на додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.  

Прописујући овакав захтев Републички фонд жели да спречи да српски дијализни центри буду 
пробни полигон за разне произвођаче, него се инсистира на производима који су већ нашли пут до 
корисника на тржишту чији део Република Србија тежи да буде, а то је заједничко тржиште земаља 
чланица ЕУ.  

 
 
 

2. Централизоване јавне набавке лекова са Листе Б и Ц су поступци који се не могу довести у 
везу са централизованим јавним набавкама материјала за дијализу, како због специфичности ових 
поступака, тако и због самог предмета ове јавне набавке. С тим у вези истичемо да ће се приликом 
закључивања оквирних споразума и уговора свака партија третирати као посебан оквирни споразум, 
те ће се и уговорна казна спроводити на тај начин.  

 
 
             С поштовањем, 

  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 
 
62014.48/91 

 


