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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке - 
Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором – за 
програм произвођача Fresenius у кућним условима, бр.јн. 404-1-110/15-16  
 
 
             Дана 31.03.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом бр. 1088/15 од 
31.03.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке - Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором – за програм произвођача Fresenius у 
кућним условима, бр.јн. 404-1-110/15-16, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
 
  Питање заинтересованог лица: 
 

„Поштовани, наљубазније вас молимо да приликом утврђивања процењене вредности 
узмете у обзир курсне разлике претходног и текућег периода, затим узмете у обзир чињеницу да смо 
26.03.2015. године Сектору за лекове и фармакоекономију РФЗО упутили захтев за корекцију цене 
лекова које наводите као основ за процену вредности. Такође вас молимо да узмете у обзир 
специфичност испоруке материјала на кућну адресу пацијентима на кућном програму ЦАПД, те да 
цена лека не може бити једини основ за процену вредности. Молимо вас да својим поступцима не 
доводите понуђаче у неравноправан положај процењујући нижу вредност за квалитетније и 
савременије растворе у односу на тренутно уговорене.“ 

 
 Одговор: 
 
Имајући у виду ваш захтев за корекцијом цене лекова (раствора) који се налазе на Листи 

лекова РФЗО, а који су предмет ове јавне набавке, биће извршена измена и допуна конкурсне 
документације у следећем: 

 
- У тачки 3.3 у делу V. Упуство понуђачима након реченице „Цена у понуди је непромењива и 

не може се мењати након отварања понуда.“ додаје се „Након закључења оквирног споразума, цена 
се може мењати само из разлога наведених у оквирном споразуму.“ 

- У члану 4. Модела оквирног споразума се додаје подтачка 4.4 тако да гласи: „Уколико се, 
током трајања овог споразума, цена за понуђени лек увећа на Листи лекова РФЗО у односу на цену 
утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 123/14 и 136/14), Добављач има право на увећање цене 
из споразума и то по следећој формули: 

 
    
Cn= Cs * k 
    

где је: 

Cn – нова цена за материјал за један дан терапије 

Cs – уговорена цена за материјал за један дан терапије 

k  – коефицијент промене цене 
 

 
     CAPD(1A,1C)cn    CAPD(1B,1D)cn    CAPD(3A,3C)cn 

k = 0,10 + 0,80 * --------------------- + 0,06 * --------------------- + 0,04 * --------------------- 

     CAPD(1A,1C)cs    CAPD(1B,1D)cs    CAPD(3A,3C)cs 

  
 где је: 

k  – коефицијент промене цене 
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CAPD(1A,1C)cn – нова цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(1A,1C) 

CAPD(1A,1C)cs – стара цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(1A,1C) 

CAPD(1B,1D)cn – нова цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(1B,1D) 

CAPD(1B,1D)cs – стара цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(1B,1D) 

CAPD(3А,3C)cn – нова цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(3А,3C) 

CAPD(3А,3C)cs – стара цена на Листи лекова за понуђене растворе CAPD(3А,3C) 

 
 

 - У члану 2. Модела уговора се додаје нова подтачка након подтачке 2.3 тако да гласи: 
„Уговорена цена мења се само из разлога наведених у оквирном споразуму и под условом да је 
претходно измењена цена из оквирног споразума.“ 
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