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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 21.05.2014. 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: 
 
I Група питања везана је за банкарске гаранције за озбиљност понуде и за добро извршење посла: 

1.1 Да ли се гаранција од 2% за озбиљност понуде враћа изабраном понуђачу када 
достави гаранцију од 5% за добро извршење посла. 

1.2 Ако се догоди случај да наручилац има услове за наплату гаранције за озбиљност 
понуде или за добро извршење посла, да ли ће у случају, на пример, неиспуњења обавеза понуђача 
по једном од 57 уговора са здравственим установама, бити наплаћен цео износ гаранције или ће бити 
наплаћен износ гаранције који пропорционално одговара том уговору. 
Напомињемо да ова питања нису дефинисана конкурсном документацијом, а са становишта даваоца 
гаранција су врло значајна. 
 

2. Да ли ће понуђач који нуди робу домаћег порекла имати предност и колика ће та 
предност бити, уколико је има, у односу на друге понуђаче, а у односу на Споразум о стабилизацији и 
придруживању који је на снази? 

 
3. Тачком 22.8 упутства у конкурсној документацији (страна 24) наручилац је предвидео 

могућност да се једном понудом понуди више различитих производа и даје упутство како ће се у том 
случају вредновати квалитет. Да ли то значи да један понуђач може за једну партију да понуди више 
различизих производа? Ово питање је важно за разумевање тумачења понуде са варијантама, која 
иначе у самој документацији није дозвољена. 
 
IV Група питања везана за текст оквирног споразума: 

4.1 У поглављу 4 Оквирног споразума, које се односи на спровођење оквирног споразума 
види се да здравствене установе немају обавезу да у других шест месеци закључе уговоре по овом 
оквирном споразуму. Да ли је то тачно и да ли ће поједине здравствене установе имати прилику да 
бирају са којим ће добављачем потписати уговоре у других шест месеци спровођења овог оквирног 
споразума? 

4.2 Тачком 5.3 текста оквирног споразума се оставља могућност снижавања уговорене 
цене дијализатора. У случају да наручилац у току трајања уговора донесе нови правилник о ценама 
материјала за дијализу и то тако да цене у правилнику постану мање од цена у оквирном споразуму 
тада ће цене у оквирном споразуму постати веће од цена у новом правилнику. 

Наручилац овде јасно оставља могућност снижавања уговорене цене по својој вољи, јер нови 
правилник доноси сам наручилац. 

Да ли је тачно да је тачком 5.3 текста оквирног споразума предвиђена могућност снижавања 
уговорене цене добара и то у току важења оквирног споразума и уговора? Под којим условима и 
околностима ће наручилац прибећи могућности снижавања уговорених цена? Пошто је реално 
очекивати да снижавање цена доведе до поремећаја у раду понуђача, да ли ће однос наручиоца 
према могућности уновчавања банкарских гаранција у том случају бити непромењен? 
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5 У тексту оквирног споразума под тачком 10 наведени су случајеви наступања више 
силе. На нашу велику жалост у току је природна катастрофа проузрокована правом вишом силом. 
Морамо да поставимо питање да ли ће се ова ванредна ситуација у Србији одразити на овај поступак 
јавне набавке? 

 
 

 Одговор: 
 
 

1.1.  По достављању банкарске гаранције за добро извршење посла, у висини од 5% од 
укупне вредности оквирног споразума изабрани понуђач може упутити захтев за преузимањем 
банкарске гаранције за озбиљност понуде, која гласи на износ од 2% од вредности понуде, а иста ће 
му бити враћена. 

 
1.2.   На страни 15 конкурсне документације у делу V – Упутство понуђачима, Обезбеђење 

за озбиљност понуде, наводи се да је понуђач обавезан да уз понуду достави Наручиоцу као 
финансијску гаранцију за озбиљност понуде неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без 
права протеста, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која гласи на износ од 2% од вредности 
понуде. Такође, на страни 16 се наводи да је изабрани понуђач обавезан да приликом потписивања 
оквирног споразума или у року од 10 дана од обостраног потписивања, достави неопозиву, 
безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, у висини од 5% од укупне вредности оквирног споразума. 

Свака партија у овом поступку представља посебан уговор. У том смислу биће наплаћен 
износ из банкарске гаранције пропорционалан вредности партије/уговора за који је остварен услов. 

 
2. Члан 86., став 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) предвиђа да 

у случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде 
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, 
наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла 
под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди 
добра страног порекла и најповољније понуде понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није 
већа од 10 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла. 

Потребно је имати у виду и чињеницу да поред понуђене јединичне цене без ПДВ-а, елемент 
критеријума за доделу уговора обухвата и квалитет, те да се и он бодује одређеним бројем пондера и 
улази у поступак оцењивања и рангирања најповољнијих понуда. 
 

3. Тачком 22.8 у конкурсној документацији на страни 24 Наручилац је предвидео 
могућност да се у оквиру једне партије понуди више различитих производа. На пример: Наручилац је 
за партију 21 -  Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,7м2, стерилизација водена пара 
предвидео набавку 88.200 комада ових дијализатора. Понуђач за ову партију може доставити понуду 
тако да за 40.200 комада понуди дијализаторе типа А, док за 48.000 комада може понудити 
дијализаторе типа Б, све док обе врсте понуђеног добра задовољавају све критеријуме наведене у 
техничкој спецификацији за наведену партију.  

 
 
4.1.  На страни 41 Конкурсне документације у оквиру Модела оквирног споразума у делу који 

се односи на спровођење оквирног споразума, наводи се да ће Наручилац са Добављачем 
закључивати појединачне уговоре о јавној набавци у складу са количинама потребним за период од 
шест месеци и јединичним ценама утврђеним у оквирном споразуму.  

Предметна јавна набавка се спроводи за период од годину дана, те се и оквирни споразум са 
изабраним понуђачем закључује за тај период. С обзиром да ће Републички фонд пратити 
реализацију оквирних споразума и да ће контролисати употребу и потрошњу дијализатора, уговори ће 
бити закључени најпре на период од шест месеци ради лакше контроле и праћења, а након тога ће се 
исти склапати у односу на то колика је преостала количина добара и какве су потребе здравствених 
установа.   

Републички фонд за здравствено осигурање ће спровести поступак јавне набавке и закључити 
оквирне споразуме док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити здравствене установе на 
основу закључених оквирних споразума. Имајући у виду наведено, здравствене установе неће имати 
прилику да бирају са којим ће добављачем потписати уговоре, већ ће исте закључивати са оним 
изабраним понуђачима са којима је Републички фонд за здравствено осигурање као централно тело 
за јавне набавке закључио оквирне споразуме. 
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4.2. У складу са чланом 63. Став 1. 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 – дијализатори за период од годину дана, у делу 5 – Цена, услови и рок 
плаћања , тачка 5.3. 

 
 

5.  Дана 29.04.2014. године Републички фонд за здравствено осигурање је упутио 
Обавештење у којем се наводи да је неопходно да се здравственим установама у Плану мреже до 
закључења нових уговора у поступку предметне јавне набавке обезбеди наставак континуираног 
снабдевања материјалом за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, а по 
претходном уговору. На тај начин здравствене установе су снабдевене дијализаторима и током 
ванредне ситуације која је тренутно на снази. Уколико се и након спроведеног поступка утврди да 
постоји основ за примену одредби из текста оквирног споразума, а које се односе на случајеве 
наступања више силе, Републички фонд за здравствено осигурање ће благовремено обавестити све 
заинтересоване стране у предметном поступку о даљем поступању.  
 
 
             С поштовањем, 

  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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