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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. 404-1-110/14-78  
 
 
             Дана 25.08.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке материјала за дијализу – дијализатори за период од годину дана бр.јн. 404-1-
110/14-78, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питање заинтересованог лица: 
 

1. „На странама 30 – 35 конкурсне документације дат је текст модела оквирног споразума. У 
члану 4. тачка 4.1 овог текста наводи се да је саставни део споразума Прилог 2. На крају текста, на 
страни 35 конкурсне документације у тачки 16.2 наводи се да је саставни део оквирног споразума: 

Прилог 2 – Спецификација количина по здравственим установама. 
 

Како тог прилога нема у саставу конкурсне документације следи чињеница да је Фонд као 
наручилац дана 19.08.2014. године објавио некомплетну конкурсну документацију на свом сајту и 
на порталу јавних набавки, на основу које није могуће приступити припремању понуде. 

 
Молимо да: 
- Комплетирате конкурсну документацију; 
- Дефинишете у члану 4.1 оквирног споразума колико ће трајати поједини уговори потписани 

са здрвственим установама, а посебно први уговор по потписивању оквирног споразума; 
- Објавите комплетну конкурсну документацију; 
- Дате нови рок за подношење понуда сагласно датуму када учините објаву комплетне 

конкурсне документације за предметну јавну набавку.“ 
 
 
 Одговори Наручиоца: 
 

1.  Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 36/14) 
предвиђа да се нископропусна хемодијализа обезбеђује осигураним лицима до 10% од 
укупног броја дијализа у току године, високопропусна осигураним лицима до 70% од укупног 
броја дијализа и хемодијафилтрација до 20% од укупног броја дијализа у току године. Имајући 
у виду процентуалну измену укупног броја дијализа у току године, неминовна је и промена 
расподеле материјала по здравственим установама, а у односу на раније спецификације 
количина по здравственим установама. Из тог разлога, спецификација количина по 
здравственим установама ће бити накнадно установљена. 

 Тако утврђене количине, здравствене установе ће моћи да уговоре до количина одређених у 
техничкој спецификацији, док ће уговарање преко утврђених количина бити могуће искључиво 
уз сагласност Фонда.  

 Иницијални уговори ће трајати до утрошка количина одређених техничком спецификацијом и 
неће бити временски ограничени.  
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