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Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  за ЈНВВ 
02/2016 – Материјал за дијализу 

 
 
 
Питање 1:   Партије 1., 2. и 3. потребно је обликовати тако да свака ставка из ових 
партија буде засебна партија. На начин како сте обликовали ове три партије 
условљавајући да један понуђач понуди два добра истовремено у оквиру једне 
партије, ради се о АВ линији и сувом бикарбонату за апарате фресениус, 
ограничили сте конкуренцију међу понуђачима, односно онемогућили сте понуђаче 
који имају само један од два тражена производа да учествују у поступку. 
Само раздвајање у више партија и у овом случају неће негативно утицати на 
поступак набавке, јер онај понуђач који има оба захтевана производа може их 
понудити и у засебним партијама. 
На истоветан начин наручилац РФЗО обликовао је техничку специфокацију јавне 
набавке материјала за дијализу по типу апарата број 404-1-110/15-45 од 25.05.2015. 
године. На сајту РФЗО можете пронаћи ову набавку и видећете да је поништена 
Решењем Републичке комисије. 
 
Питање 2:   У партијама 1., 2., 3., 4., и 5. Наводе се робне марке односно називи 
произвођача па је потребно додати речи „или еквивалентно“. 
 
Питање 3: На страни 10. Конкурсне документације у тачки 3. Неопходан обим 
пословног и финансијског капацитета и довољан технички и кадровски капацитет 
постављена су два услова. 
Први услов да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним 
капацитетом, да је у 2013. Години остварио укупан промет добара који су предмет 
јавне набавке најмање у износу дате понуде, могу да испуне само два понуђача. Ви 
знате који су то понуђачи, они који од децембра 2012. Године, у организацији 
РФЗО-а, продају материјал или по неважећим уговорима или без икаквог уговора, 
како је случај од априла 2014. Године до данас, односно „на црно“. Сви остали 
понуђачи, који из врло објективних разлога нису ни били у прилици да понуде 
своје производе, не могу да испуне овај услов. 
Други услов би требало да се односи на захтев да је понуђач регистрован код 
надлежног министарства за обављање делатности која је предмет набавке. Оваквом 
формулацијом услова, извукли сте две од више ставки која је потребна за добијање 
дозволе за промет лековима и медицинским средствима на велико, па сте оставили 
могућност да у поступку учествују и понуђачи који немају одговарајућу дозволу за 
рад. Тако би овај услов требало исправно формулисати. 
 
Одговор 1, 2 и 3:  Наручилац ће уважити примедбе понуђача и извршити измене 
конкурсне документације. 
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Питање 4: Посебан куриозитет ове конкурсне документације је информација коју 
наручилац даје на страни 13 у тачки 14. Количине исказане у понуди су потребне 
наручиоцу за 12 месеци. Добро је познато да количине које сте захтевали нису 
довољне ни за 4 месеца рада Центра за дијализу у Пожаревцу. 
Да ли то значи да ће следећи поступак набавке материјала за дијализу у Општој 
болници у Пожаревцу бити за годину дана, иако ћете утрошити уговорене 
количине за четири месеца. 
Молимо вас да у конкурсној документацији пружите праву информацију за који је 
период предвиђена ова јавна набавка. 
 
Одговор 4:  Количине исказане у понуди су потребне за 12 месеци. 
 
 

 Пожаревац                                                                                Комисија за ЈНВВ 02/2016 
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