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Сектор за јавне набавке 
08/2 бр. 404-1-9/15-11 
02.04.2015. године 
 
 
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: 
 

„На страни бр.7 конкурсне документације наведена је процењена вредност набавке 
материјала за континуирану перитонеумску дијализу, за 178 пацијената и 153 дана снабдевања, у 
износу од 81.702.000,00 РСД. Из наведеног се математичком рачуницом добија да цена по пацијенту 
за један дан терапије износи 3.000,00 РСД. Имајући у виду да је процењена вредност по пацијенту за 
један дан терапије у претходној јавној набавци (ЈН бр. 404-3-110/14-94 од 06.11.2014.) износила 
3.400,00, а да у међувремену није било основа за корекцију цена на ниже, као и да је на овако 
дефинисаној процењеној вредности (3.400,00 РСД), уговорено снабдевање материјалом за 
континуирану перитонеумску дијализу произвођача Baxter (ЈН бр. 404-3-110/14-94 од 30.04.2014.), 
претпостављамо да је у питању техничка грешка те вас молимо да извршите проверу и корекцију 
процењене вредности.“ 

 
 Одговор: 

 
Наручилац спроводи поступак јавне набавке материјала за континуирану амбулаторну 

перитонеумску дијализу са глукозним раствором бр.јн. 404-1-110/15-16 само за програм произвођача 
Fresenius. Процењена јединична цена утврђена је на основу процене цена за материјал неопходан за 
један дан терапије, у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14 и 
37/14).  
У зависности од броја пацијената на свакој подпроцедури процедуре CAPD 1 и CAPD 3 за програм 
Fresenius, цене раствора произвођача Fresenius из Листе лекова РФЗО и броја измена за један дан 
терапије према стандарду, утврђена је просечна јединична цена раствора за један дан терапије. За 
процену цена осталог материјала прописаног стандардом узете су у обзир понуђене и уговорене 
јединичне цене од стране испоручиоца за програм произвођача Fresenius. Дакле, у поступку јавне 
набавке бр. 404-1-110/15-16 Наручилац је проценио јединичну цену као просечну вредност материјала 
неопходног за један дан терапије руководећи се пре свега следећим параметрима: 1. ценама 
раствора у Листи лекова РФЗО, 2. последњим понуђеним и уговореним ценама (за CAPD 1 
произвођача Fresenius) и 3. расположивим финансијским средствима. 
 

Имајући у виду да процењене јединичне цене из поступака јавних набавки који су се 
спроводили у току претходне 2014. године нису предмет ове јавне набавке, Наручилац сматра да на 
исто није дужан да одговори. Ипак, Наручилац напомиње да је са испоручиоцем Baxter закључио 
уговор, такође за процедуру CAPD 1, по цени која је испод нивоа цена из Листе лекова РФЗО за 
растворе произвођача Baxter. Ово практично значи  да се по том уговору остали материјал прописан 
стандардом посебно не наплаћује, већ се плаћа само цена раствора из листе и то у нивоу јефтинијих 
дволитарских кеса.  
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