
 

 

 

08/2 број: 404-1-64/18-76 
6.8.2019.године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Mатеријал за 
дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 5.8.2019. године заинтересованp лицe обратилo се наручиоцу захтевoм за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Mатеријал за дијализу – по типу дијализне 
машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр. 1: 

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63.  Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доставите додатне информације или појашњења конкурсне 
документације у  вези јавне набавке Материјал за дијализу –по типу дијализне машине, бр. ЈН 404-
1-110/18-64. 

1) У вези Додатног  појашњења конкурсне документације број 404-1-64/18-29 од 6.5.2019. 
године,  у одговору на питање под редним бројем 9, захтев заинтересованог лица одбијен 
је са образложењем  да су апарати  Artis Physio тржишту испоручени као хардверски и 
софтверски сетовани за употребу трокомпонентног концентрата, те да као такви у овом 
тренутку не могу да функционишу са двокомпонентним концентратом. 

Под претпоставком да је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама спроведено 
истраживање тржишта и утврђено да је једино испоручилац апарата односно произвођач апарата 
Artis Physio у могућности да понуди тро-компонентни сет, сматрамо да се оправдано поставља 
питање да ли уопште има смисла спроводити отворени поступак јавне набавке у ситуацији када је 
испоручилац апарата односно произвођач апарата сетовањем апарата, унапред обезбедио статус 
јединог понуђача добра описаног под партијом број 16.  

Овакво понашање могло би се окарактерисати као противправно, имајући у виду да 
Правилник о дијализи Републичког Фонда за здрaвствено осигурање концентрате за хемодијализу  
сврстава у материјал који је специфичан за хемодијализу, а не у материјал који је специфичан по 
типу апарата за дијализу.   

С тим у вези, предлажемо да Ķомисија преиспита услове под којима су апарати испоручени 
здравственим установама и утврди да ли је испоручилац односно произвођач машина на било који 
начин ограничио/искључио могућност подешавање машине да може да функционише са дво-
компонентном комбинацијом или је евентуално предвидео могућност и спровео обуку да по 
потребама здравствене установе сетује машине за примену дво-компонентних комбинација 
(кетриџа сувог бикарбоната у комбинацији са киселим дијализним раствором). 

Уколико је испоручилац  односно произвођач /власник  машина предвидео могућност да 
корисник машине самостално и без ограничења планира и врши набавку концентрата, у том 
случају, сматрамо да нема сметњи да се поступак спроведе у складу са одредбама члана 71. и 
члана  72. ЗЈН, раздвајањем партије 16, на начин да се предвиде  две партије, и тo: 

- Bicart суви бикарбонат или одговарајуће, за апарате AK 200 Ultra S i Artis Physio  

- Кисели дијализни раствор.  
 

Одговор бр. 1: 

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Наручилац остаје при одговору под 
редним бројем 9, датом у додатном појашњењу бр. 4, број: 404-1-64/18-29 од 6.5.2019. године. 
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Питање бр. 2: 

У вези  Додатног појашњења конкурсне документације број 404-1-64/18-29 од 6.5. 2019.   
године, односно одговора датог на питање под редним бројем 11. одбијен је захтев 
заинтересованог лица да се добро описано под партијом 26 раздвоји и предвиде 2 посебне 
партије.  

Kако је у наставку одговора појашњено да се под одговарајућим добром сматра 
медицинско средство које мора бити уписано у регистар медицинских средстава АЛИМС-а, a 
имајући у виду да у Регистру АЛИМС-а не постоји медицинско средство уписано под називом 
Combibag, сматрамо да  опис добра у Техничкој спецификацији захтева  усклађивање са наводима 
датим на страни 4 конкурсне документације, у делу техничка спецификација, по којим понуђено 
медицинско средство мора бити уписано у регистар медицинских средстава АЛИМСА-а. 

У вези  усклађивања описа добра у Техничкој спецификацији са наводима датим на страни 
4 конкурсне документације и напоменом у Вашем одговору садржаном у додатном појашњењу од 
6.5.2019. године, предлажемо да још једном размотрите предлог за раздвајање партије 26 и 
предвидите 2 посебне партије, и то:  

- Bibeg суви бикарбонат Fresenius или одговарајуће;   

- кисели дијализни раствор. 
 

 
Одговор бр. 2: 

 Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Наручилац остаје при одговору под 
редним бројем 11, датом у додатном појашњењу бр. 4, број: 404-1-64/18-29 од 6.5.2019. 
године.  
 
 
 
                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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____________________________ 
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