
 

08/2 број: 404-1-41/15-39 
27.07.2015. године 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатнe информације и појашњења конкурсне документације у 
вези јавне набавке Материјала за хемодијализу – дијализатори број 404-1-110/15-
17 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 
14/15) 

 
Веза: Захтев достављен мејлом дана 24.07.2015. године 
        
    
Поводом Вашег захтева за додатним информацијама и појашњењем, у вези 

поступка јавне набавке Материјала за хемодијализу – дијализатори број 404-1-110/15-
17 дајемо следећи одговор: 

 
Питања заинтересованог лица: 
 
 
Питање бр. 1 - Техничка спецификација: 

 
„Конкурсном документациом – III техничка спецификација –предвиђено је: 
(6) Понуђено медицинско средство мора да је коришћено у универзитетским 

болницама у најмање три државе чланице УН и да у тим државама није повучено из 
промета због утврђених нежељених дејстава. Сматраће се да је медицинско средство 
коришћено уколико утрошена укупна количина за све наведене државе, по партији, није 
мања од 20.000 дијализатора у претходне три године (2012., 2013. и 2014. година). 
Универзитетском болницом сматраће се свака здравствена установа која, поред услуга 
лечења пацијената, пружа услуге образовања студената медицине. 

Скрећемо пажњу да  Закон о лековима и медицинским средствима, и то члан 
197. и члан 202. одређују да Агенција за лекове и медицинска средства обезбеђује да 
сви лекови и медицинска средства одговарају прописаним стандардима квалитета 
проценом документације о квалитету, лабораторијском контролом квалитета и 
поступком контроле од стране Агенције. 
Агенција за лекове и медицинска средства Србије приликом регистрације лека, односно 
уписа медицинског средства у Регистар медицинских средства сагледава све аспекте 
битне за квалитет и безбедност, а Решење о дозволи за лек, односно о упису 
медицинског средства у Регистар које из свега тога проистекне, гаранција је квалитета и 
мора се поштовати.  

Другим речима за тражено добро се тражи  додатна потврда квалитета ван 
законом утврђених услова. 
Посебно напомињемо да доказ из тачке 6 није део обавезне документације које АЛИМС 
у складу са законским и подзаконским актима, захтева приликом уписа у Регистар 
медицинског средства, а такође је чланом  197 Закона о лековима одређено да 
медицинско средство може да буде у промету ако је извршена контрола квалитета 
медицинског средства у складу са овим законом. 

Остаје, дакле, нејасно по ком основу Ваша Комисија објективно, у складу са 
чланом 84. ЗЈН, поставља захтев да понуђено медицинско средство мора бити 
коришћено у универзитетским болницама у најмање три државе чланице УН и да није 
повучено из промета због утврђених нежељених дејстава, а нарочито је нејасно по ком 
основу постављате захтев да се под “коришћењем” сматра једино уколико утрошена 
количина није мања од 20.000 дијализатора у претходне три године? 
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С обзиром на све горе наведено, захтевамо хитну измену конкурсне 
документације тј. БРИСАЊЕ услова из тачке 6.“ 
 
 

Питање бр. 2 - Банкарске гаранције: 
 

„Конкурсном документацијом захтевано је, да као обезбеђење за озбиљност 
понуде, Понуђач уз понуду достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без 
права протеста, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која гласи на износ од 5% од 
вредности понуде, док је као средство обезбеђења за добро извршење посла одређено  
да Изабрани понуђач достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без 
права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од 
укупне вредности оквирног споразума, за партије за које потписује оквирни споразум. 

Сматрамо да је реч о непотребно високим износима банкарских гаранција, чиме 
се нарушава начело обезбеђивања конкуренције прописано чланом 10 Закона о јавним  
набавкама. 

Зато предлажемо да тражене износе измените на начин као што сте одредили и 
у поступцима централизоване јавне набавке за лекове за 2015. годину, односно у 
износу од 1% за озбиљност понуде односно 3% за добро извршење посла. 

 
 

Одговори наручиоца: 
 
1. Комисија је у делу III конкурсне документације – Техничка спецификација 

дефинисала да: „Понуђенo медицинскo средствo мора да је коришћено у 
универзитетским болницама у најмање три државе чланице УН и да у тим државама 
није повучено из промета због утврђених нежељених дејстава. ...“ 

Наведени услов је у вези са предметом набавке и односи се на добро, а не на 
понуђача, из ког разлога је и дефинисан у делу који утврђује техничке карактеристике. 

Као доказ понуђачи су у обавези да доставе потврде у складу са обрасцима бр. 
8 и 9 из конкурсне документације. Предметни докази нису дефинисани као елементи 
критеријума, те је нејасно зашто се заинтересовано лице позива на чл. 84. ЗЈН. 

Комисија је наведени услов дефинисала на начин који осигурава 
непристрасност у верификацији квалитета, захваљујући чему су сви понуђачи у 
равноправном положају. 

Везано за утрошену укупну количину дијализатора по партији (најмање 20.000 
дијализатора по партији) за све наведене државе, Комисија је још једном размотрила 
захтев конкурсне документације и нашла оправданост за измену исте у том делу. 

Сходно наведеном биће извршена измена конкурсне документације у тачки (6), 
део III конкурсне документације – Техничка спецификација, тако да гласи: 

...“Сматраће се да је медицинско средство коришћено уколико утрошена укупна 
количина за све наведене државе, по партији, није мања од 20.000 дијализатора, за 
партије 4, 5 и 6, одн. уколико утрошена укупна количина за све наведене државе, по 
партији, није мања од 5.000 дијализатора, за партије 1, 2, 3, 7 и 8, у претходне три 
године (2012., 2013. и 2014. година).“ 

 
 

 2. Тачком 6.1. дела IV. Конкурсне документације - Упутство понуђачима је 
дефинисано 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 5% од 
вредности понуде. 
 Такође, тачком 7.1. дела IV. Конкурсне документације - Упутство понуђачима је 
дефинисано 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 10% од укупне вредности оквирног споразума, за партије 
за које потписује оквирни споразум. 
 Чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ 
бр. 29/13 и 104/13) је дефинисано да наручилац може да тражи средство обезбеђења 



за озбиљност понуде, одн. за извршење уговорне обавезе у износу не већем од 10% од 
вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора. 
            Сходно наведеном, Наручилац остаје при првобитној садржини конкурсне 
документације, која регулише предметно питање. 
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