
 
 
       
 
 
 
________________________________________________________________________        
              
       
 
 
                    Предмет: Појашњење  за ЈНВВ 02/2016 – Материјал за дијализу 
 
 
 
Питање 1:   Молимо Вас да појасните с' обзиром на последњу измену конкурсне 
документације од 16.12.2015, где су партије обједињене, на који начин се формира 
структура цене за новоформиране партије- партије 13, 14 и 15, имајући у виду 
разлику у цени за појединачне површине које су дате у првобитним партијама? 
 
Одговор 1:  Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу III Врста, 
техничке карактеристике, квалитет, количина... и у делу VII – Oбразац структуре 
цена, тако што ће другачије одредити опсег како би понуђачима олакшао 
припремање понуде.   
 
Питање 2: Како се ради о набавци медицинских средстава са високим степеном 
ризика за корисника материјала за дијализу – дијализатора, сматрамо да је од 
суштинске важности да добра која се нуде за партије од 13-19 , испуњавају захтеве 
стандарда EN 1283 и ISO 8637. 
Наиме, Закон о јавним набавкама у члану 70 и 71 наводи да техничке 
спецификације представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део 
конкурсне документације, у којима су предвиђене описане техничке 
карактеристике добара, те да исте морају омогућити да се добра која се набављају 
опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца. Техничке 
спецификације одређују карактеристике добра као што су димензије, ниво 
квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета, сигурност, оцену 
усаглашености, тестирање и методе тестирања и процедуре усаглашености, а 
наручилац је дужан да наведе техничке спецификације у конкурсној документацији 
(чл 70 ЗЈН), а сам ЗЈН наручиоцу даје могућност да то учини позивањем на српске, 
европске и међународне или друге стандарде. 
Горе поменути стандарди омогућавају наручиоцу обезбеђење квалитета добара која 
су предмет набавке, а ово нарочито стога што се наручилац у овој набавци 
определио за примену критеријума најниже понуђене цене за избор најповољније 
понуде. Одређивањем критеријума на овај начин наручиоцу стоји не на 
располагању ни један други начин да провери шта ће од понуђених добара 
користити, нити какве евентуалне последице коришћења добара која нису 
усклађена са наведеним стандардима. 
Сматрамо да би наручилац, имајући у виду начело ефикасности и економичности, 
као и предмет јавне набавке, био дужан да прибави добра одговарајућег квалитета, 
а усаглашеност са поменутим стандардима је сама по себи доказ квалитета. Такође, 
сматрамо да предвиђање испуњења поменутих стандарда, као додатног услова у 
овој набавци, ни на који начин не би ограничило конкуренцију међу 
заинтересованим понуђачима, већ би само довело до тзв. позитивне конкуренције у 
којој би понуђач који понуди најнижу цену а истовремено нуди и квалитетна добра, 
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у потпуности задовољио основно начело јавних набавки, односно најповољнију 
комбинацију трошкова и квалитета. 
Тврдимо да је овај наш захтев у потпуности основан и у интересу свих 
заинтересованих лица, те још једном позивамо наручиоца на измену конкурсне 
документације предвиђањем додатног услова усклађености добара са стандардима 
EN 1283 и ISO 8637 , а истовремено обавештавамо наручиоца да ћемо у успротном 
бити приморани да поднесемо захтев за заштиту права како би заштитили наше 
легитимне интересе.  
Одговор 2:  Наручилац ће извршити измену конкурсне документације мењањем 
техничких спецификација али не и у делу да тражи испуњавање тих стандарда јер 
то и није део техничке спецификације већ представља додатни услов који 
наручилац може и не мора да постави јер ЗЈН-ом тај услов није предвиђен као 
обавезан (чл. 75.) а према чл. 76. ст. 6 – Наручилац одређује услове за учешће у 
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче... 
Према чл. 70, техничке спецификације јесу обавезни и саставни део конкурсне 
документације, што конкурсна документације 02/2016 – Материјал за дијализу и 
садржи, и наручилац је става да је исте формирао и описао на начин прописан 
чланом 71 и ускладио са Правилником о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања који и обезбеђује да 
наручилац добије управо добра која су му потребна а и да, са друге стране, омогући 
што већу конкуренцију. 
ЗЈН наручиоцу чланом 71. оставља  могућност  да на више начина опише техничке 
карактеристике при чему ни један није обавезујући, како понуђач тврди. 
Поводом навода понуђача да поменути стандарди обезбеђују наручиоцу квалитет 
код критеријума најнижа понуђена цена, наручилац сматра да је квалитет већ 
обезбедио постављањем услова међу којима је и достављање Решења АЛИМС-а, 
као установе која према Закону о лековима и медицинским средствима (чл. 3 ст. 1. 
тачка 15) врши контролу квалитета лекова и медицинских средстава. 
Наручилац је такође става да би постављање поменутог услова представљало 
дискриминацију понуђача, чега је свестан и подносилац захтева те стога не може да 
изађе у сусрет захтеву понуђача и уведе поменути услов, јер би то представљало 
кршење закона, чл. 10 и 12 ЗЈН-а, и тиме ограничи конкуренцију.  
 
Питање 3: Молим Вас да нам појасните који доказ тражите да добро понуђено у 
партији 9 (9.1. Физиолошки раствор NaCl 0,9 паковање од 1000 мл са luer-lock 
конекцијом) одговара техничким карактеристикама дефинисаним у конкурсној 
документацији за ЈН 02/2016? 
 
Одговор 3: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације те ће се 
доказивање вршити достављањем: важећег Решења о упису медицинских средстава 
у Регистар медицинских средстава, издато од стране АЛИМС-а или важеће Решење 
АЛИМС-а Србије о стављању лека у промет, и достављањем оригинала или 
фотокопије каталога преведеног на српски језик, при чему каталог мора бити 
одобрен од стране АЛИМС-а уз Решење издато од стране АЛИМС-а којим се 
одобрава употреба предметног промотивног материјала- каталога, односно одобрен 
сажетак карактеристика лека 
 
 

 Пожаревац                                                                                Комисија за ЈНВВ 02/2016 
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