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С Е Н Т А 

 
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације 

 
Данa 17.07.2018. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 6/18 

примила је следећa питањa у вези конкурсне документације: 

 

Питање:  

 

Предмет:Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН 

6/18 

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС.“ Бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) доставите додатне информације или појашњење у вези са конкурсном 

документацијом за јавну набавку добара ,по партијама ,јавна набавка број 6/18. 

 

1. Молимо Вас да из партије 1 извршите издвајање партије 1.10 у самосталну партију. 

Наиме,конкурсном документацијом је предвиђено да партија 1 садржи 10 ставке за различите 

типове машина ,те је уз овако уређење партије могућност да доставе понуду ограничена на 

мањи број понуђача који у свом асортиману могу понудити сва добра која чине предмет свих 

10 ставки у оквиру партије за све врсте наведених машина. 

Одредбама члана 10. Закона о јавним набавкама предвиђена је обавеза за Наручиоце да у 

поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију ,а што би дефинисањем 

предмета партије 1 на начин како је сада дефинисано значило апсолутну повреду одредаба и 

начела Закона о јавним набавкама. 

У складу са свим наведеним ,а нарочито с обзиром на наведене законске обавезе 

Наручиоца,молимо Вас да кроз измене конкурсне документације ставку 1.10 из партије 1 

издвојите у засебну партију. 

             
Одговор: 

Прихвата се захтев,вршиће се измена конкурсне документације. 

 

Питање:  

 

2. Наручилац је одредбом члана 6.Модела уговора предвидео да  у случају прекорачење 

уговореног рока испоруке Добављач једужан да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 

0.2% од укупне уговорене цене без ПДВ-а,за сваки дан закашњења,с тим што укупан износ 

пенала зарачунатих због кашњења може износити највише 10% одукупне уговорене цене без 

ПДВ-а. 

Предлажемо даизвршите измену основице за обрачун уговорне казне на начин да уговорна 

казна износи „0,2% од вредности робе испорученеса закашњењем за свакидан закашњења ,али 

невише од 5% вредности робе испоручене са закашњењем“. 

Наиме имајући у виду начелу савесности и поштења Закона о облигационим односима 

сматрамо дефинисање уговорне казне на начин како сте предвидели спорним обзиром да је 

кажњавање Продавца и за део робе који је по поруџбини савесно испоручио у свему супротно 

начелу савесности и поштења поменутог Закона. 

  

Одговор : Не прихвата се. Наиме, чланом 270. став 1. Закона о облигационим односима прописано је 

да Поверилац и дужник могу уговорити да ће дужник платити повериоцу одређени новчани износ 

или прибавити неку другу материјалну корист ако не испуни своју обавезу или ако задоцни са њеним 

испуњењем (уговорна казна). Према члану 271. став 1. Закона, уговорне стране могу одредити висину 

казне по свом нахођењу у једном укупном износу, у проценту, или за сваки дан задоцњења, или на 

који други начин. 



С обзиром на вредност и значај предметне обавезе (материјал за дијализу је неопходан за редовно и 

несметано функционисање Опште болнице), износ пенала одређен чланом 6. Модела Уговора није 

несразмерно висок. 

Према члану 12. ЗОО:“У заснивању облигационих односа и остваривању права и обавеза из тих 

односа стране су дужне да се придржавају начела савесностии поштења“. 

Уговорном казном се то  начело савесности и поштења жели заштити. 

 

Питање:  

3.Наручилац је конкурсном документацијом добро на позицији 1.10 партије 1. Захтевао „Суви 

бикарбонат у одговарајућем паковању,720 г (за машину Hospal-Innova) са капицама на 

конекторим,са могућношћу вишекратни употребе ,произведен у складу са важећом европском 

фармакопејом-монографија 0128“ 

Указујемо наручиоцу да по важећој европској фармакопеји монографија за суви бикарбонат 

носи број 0195.Европска фармакопеја у којој монографија за бикарбонат носи број 0128 није 

више важећа. 

У складу са свим наведеним молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију на начин 

да понућено добро на позицији 1.10 (и након издвајања у посебну партију) задовољава захтев 

усклађености са важећом европском фармакопејом. 

Одговор :Прихвата се захтев.Вршиће се измена конкурсне документације. 

У вези са наводима важеће фармакопеје и монографије и тражених доказа,како би се упростио захтев 

наручиоца и омогућила што већа конкуренција,довољно је да понуђач приложи сопствену изјаву да се понуђено 

добро уклапа у захтеве важеће европске фармакопеје за натријум хидроген карбонат-тј. суви бикарбонат за 

дијализу. 

Питање: 
4. Наручилац је конкурсном документацијом добро на позицији 1.10 партије 1. Захтевао 

„Суви бикарбонат у одговарајућем паковању,720 г (за машину Hospal-Innova) са капицама 

на конекторим,са могућношћу вишекратни употребе ,произведен у складу са важећом 

европском фармакопејом-монографија 0128“ 

Захтев за понуђено средствоима могућност вишекратне употребе је у супротности са 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 88/15) 

Члан 7 Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог осигурања (Сл. Гласник  РС,бр.88/12,41/13,36/14 и 88/15) одређује 

материјал по врстама дијализе за једну дијализу.У наведеном члану под А) тачка 1 тачка 2 и 

тачка 3 јасно је дефинисано да је за једну хемодијализу потребно једно одговарајуће паковање 

сувог бикарбоната. 

Опреза ради подсећамо да је медицински неоправдано и неприхватљиво користити један 

кетриџ сувог бикарбоната за више пацијената ,као и да у случају застоја у раду машине дужем 

од неколико минута пацијент мора бити прикључен на други исправан апарат,а по изласку 

сервисера на терен и поправке неисправног апарата за следећег пацијента се припремају 

свежи,исправни раствори. 

Такође поменуто добро ,свих произвођача (категорија 10-медицинска средства за једнократну 

употребу) регистровано је за једнократну употребу и није оправдана другачија примена. 

Због свега наведеног молимо да захтев за „могућношћу вишекратне употребе“ за суви 

бикарбонат буде брисан. 

 Одговор :Наручилац остаје при условима из конкурсне документације. 

Наручилац не тражи да понуђено добро буде регистровано за вишекратну употребу као што 

заинтересовано лице наводи.Наручиоцу је потребно да у случају привременог застоја рада 

апарата,исто добро може бити чувано до 24 сата,како би се дало времена отклањању грешке / квара 

на апарату.Наручилац нема довољно кадровских,нити довољно резервних техничких капацитета за 

пребацивање заустављене дијализе на други апарат и почетак рада на другом апарату са новим сувим 

бикарбонатом.Ово наручиоцу омогућава да рационално управљан својим малим кадровско-

техничким капацитетима,као и знатна уштеда приликом тренутног застоја неког од апарата у 

употрби.Ово није у супротности са Правилником о стандардима дијализе,јер исто средство није 

намењено за употребу на више пацијента,већ за једног пацијента у случају привременог прекида рада 

дијализе.Доказ за ову могућност добра које нуди понуђач,треба да буде навод у упутству за употрбу 

да је та опција поновног коришћења могућа. 



Питање: 
 

5. Наручилац је конкурсном документацијом на страни 21. Захтевао : За партију 1. ставка 

10.-као доказ придржавања европске фармакопеје –монографија 0128 треба доставити 

доказ:1.сертификат анализе за суви бикарбонат,2.ендотоксински тест финалног 

производа.“ 

Указујемо Наручиоцу да се при наведеним захтевима руководи неважећом 

фармакопејом.Важећа европска фармакопеја непрописује захтев у вези садржаја 

ендотоксина.Такође је потребно да Наручилац прецизира шта подразумева под „финалним 

производом“,а све како би потенцијални понуђачи били у прилици да израде прихватљиву 

понуду,у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама. 

 

Одговор:  
У вези са наводима важеће фармакопеје и монографије и тражених доказа,како би се упростио захтев 

наручиоца и омогућила што већа конкуренција,довољно је да понуђач приложи сопствену изјаву да се понуђено 

добро уклапа у захтеве важеће европске фармакопеје за натријум хидроген карбонат-тј. суви бикарбонат за 

дијализу. 

 

 

Kомисија за јавне набавке 

 

 


