
 

 
 

08/2 број: 404-1-62/16-9 
24.10.2016.године 
 
 ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Материјала 
за перитонеумску дијализу у кућним условима, број 404-1-110/16-60, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 21.10.2016. године, заинтересованo лицe сe обратилo наручиоцу захтевом за 

додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Материјала за перитонеумску дијализу у 
кућним условима, број 404-1-110/16-60, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање 1 :    Молимо вас да нам за део III Техничка спецификација, страна 5/40, за партију 1, 
доставите образложено на који начин је формирана процењена вредност – Укупно и које јединичне 
цене су при том узете у обзир и по ком основу, обзиром да смо провером збира вредности до 
укупно, за ставке Glukozni rastvor 2L/ Glukozni rastvor 2,5L (јединична цена помножена са 
наведеном количином из техничке спецификације), добили виши укупан износ од назначене 
процењене вредности у техничкој спецификацији. 

Такође уколико се поменути унос прерачуна упоредно по моделу уговарања са последње ЈН за 
исти предмет (ЈНБР 404-1-110/15-64) односно модел по дану CAPD терапије, уговорени је износ од 
3691,08 дин. по дану, предметна процењена вредност је нижа односно не покрива потребне 
елементе и тиме нас онемогућава да поднесемо исправну понуду. 

Молимо вас да нам образложите методологију и полазне основе око утврђивања ових вредности, 
односно да уочену разлику и недостатак исправите. 

Одговор 1 : У складу са чланом 104. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), процењена вредност се не објављује, већ 
се тај податак уноси у записник о отварању понуда. 
 У складу са чланом 3. став 1. тачка 33. Закона прихватљива понуда је понуда која, 
између осталог, не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
 Наручилац ће, сходно члану 107. став 1. Закона, након што прегледа и оцени понуде, 
одбити све неприхватљиве. 
 На захтев заинтересованог лица, наручилац објављује да су процењене вредности 
утврђене на основу цена раствора из Листе лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 65/15, 71/15, 104/15, 
24/16, 57/16 и 61/16), док су за остали материјал узете последње најниже уговорене 
вредности, а у складу са расположивим финансијским средствима. 
 
Питање 2 :    Молимо вас да исправите грешку у времену трајања уговарања предметне ЈН, 
наведено је 21 месец, односно 623 дана. Сматрамо да би максималан период уговарања требао 
да буде до једне године, што се даље уклапа са моделом буџетског финансирања предмета 
набавке и околностима могућих промена у предмету набавке (промене броја пацијената, промене 
броја пацијената по методи и по методама-нове методе, регистрације производа, увођење нових 
производа, приступ тржишту нових понуђача и друга). 

Сматрамо да овако дефинисан и у овој дужини назначен период ЈН (две године) негативно и 
рестриктивно утиче на конкурентрност и бави се уређивањем тржишта и тржишних удела што није 
ингеренција наручиоца нити је дозвољено ЗЈН. 

Одговор 2 : Оквирни споразум се закључује на период од 21 (двадесетједан) месец од дана 
потписивања, у складу са чланом 40. став 4. Закона. Сходно томе, није направљена грешка у 
времену трајања истог,  нити је на било који начин наручилац повредио начело 
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обезбеђивања конкуренције дефинисањем периода закључења оквирног споразума на 
период који је дужи од годину дана. Наручилац се одлучио за закључење оквирног 
споразума управо из разлога што је рачунао на променљив број пацијената. Као што је 
наведено у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, количина наведена у делу 
III конкурсне документације - Teхничка спецификација, је оквирна количина материјала за 
перитонеумску дијализу, за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено 
осигурање и то за период од 21 месец, у складу са расположивим средствима из Плана 
набавки РФЗО, за број пацијената који је, према подацима Филијала, тренутно на програму 
перитонеумске дијализе, у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе 
које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Наведена количина 
представља минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити осигураним 
лицима, у складу са њиховим потребама. Укупна уговорена количина Материјала за 
перитонеумску дијализу у кућним условима зависи од потреба осигураних лица и може да 
се разликује од количине наведене у делу III конкурсне документације - Teхничка 
спецификација. У вези са тим, у тачки 2.6 модела оквирног споразума, на страни 33. 
конкурсне документације, дефинисано је да током периода важења оквирног споразума, 
може да се закључи више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Фонда.  
Такође, у моделу уговора је у тачки 3.3, у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање 
природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 
одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, 
дефинисано да ће обавезе које доспевају у 2017. години бити реализоване највише до 
износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.  Сходно томе, 
нису повређени ни прописи који уређују буџетски систем. 
 
Питање 3 :    Молимо вас да или укинете навођење назива фирми из техничке спецификације и 
других назива који указују на једине могуће понуђаче или да поред њих ставите „или слично“, чиме 
би се омогућило остваривање права понуђача и основних начела ЈН у делу једнакост и заштита 
конкурентности. 

Овако расписана ЈН не испуњава начело конкурентности понуђача, онемогућава конкурентност и 
унапред је предетерминисана у смислу исхода. 

Одговор 3 : Поступак јавне набавке предметног материјала спроводи се за потребе 
осигураних лица, која се налазе на програму перитонеумске дијализе, у складу са 
стандардима дефинисаним Правилником о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, према терапији коју је 
прописао лекар за сваког индивидуалног пацијента у кућним условима. Сходно томе, 
предмет јавне набавке је унапред предвиђен, индивидуално одређен, обзиром да је 
утврђено да наведени материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима одговара 
само програму произвођача Fresenius и Baxter.  Наручилац предмет набавке одређује у 
складу са својим потребама, односно потребама осигураних лица, а на основу прописаних 
стандарда, омогућавајући сваком пацијенту обезбеђивање одговарајуће терапије у складу 
са условима на тржишту. Број пацијената је транспарентан и објављен. Још једном 
напомињемо да је количина наведена у делу III конкурсне документације - Teхничка 
спецификација, оквирна количина материјала за перитонеумску дијализу, за потребе 
осигураних лица, те да укупна уговорена количина Материјала за перитонеумску дијализу у 
кућним условима зависи од потреба осигураних лица и може да се разликује од количине 
наведене у делу III конкурсне документације - Teхничка спецификација. 
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