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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за дијализу – који зависи од типа машине за 2014. годину бр.јн. 404-1-110/14-19  
 
 
             Дана 04.02.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом број 404/14/ААV од 
04.02.2014. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за дијализу – који 
зависи од типа машине за 2014. годину бр.јн. 404-1-110/14-19, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица: 
 

1. „На страни 7. конкурсне документације под бројем III – Списак здравствених установа 
наведено је 27 здравствених установа. У датом списку нису наведене следеће установе: 
- ДЗ Љубовија 
- ОБ Прибој 
- ОБ Књажевац 
које би требало да отпочну обављање процедура хемодијализе у 2014. године. 
 
С обзиром на тај податак, потребно је уврстити и наведене здравствене установе у списак и 
кориговати исказане количине материјала (увећати) у складу са новим списком и стварним 
потребама здравствених установа. 
 

2. У тексту конкурсне документације је уочена грешка у обележавању (именовању) типа машине 
за који се врши набавка – стр. 11, под бр. IV – Техничка спецификација...за партију 2. Како смо 
у претходном периоду имали низ проблема у вези идентификације апарата шведског 
произвођача „Gambro“ неопходно је да у поменутом обрасцу промените ознаку апарата у „АК 
200 Ultra S“ како би се избегли потенцијални неспоразуми о типу апарата за који се врши 
набавка. 

 
 Одговор Наручиоца: 
 

1. Списак здравствених установа које су наведене на страни 7, у делу III конкурсне 
документације сачињен је на основу Правилника о условима, критеријумима и мерилима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга за утврђивање накнаде за њихов 
рад за 2014. годину.  
Имајући у виду да наведене установе немају опредељена средства у предрачуну средстава за 
2014. годину на позицији накнаде за дијализни материјал и лекове за дијализу (осим 
епоетина), као и да нису исказале потребе за овом врстом материјала за дијализу, исте се из 
тог разлога нису нашле на списку здравствених установа у оквиру конкурсне документације за 
предметну јавну набавку. 

2. У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), 
обавештавамо Вас да ће бити извршена измена конкурсне документације за јавну набавку 
Материјала за дијализу – који зависи од типа машине за 2014. годину, и то у  делу IV Техничка 
спецификација, у именовању типа машине за који се врши набавка за партију 2.'' 
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