
СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Тел./фах: 036/613-450 

Број: 98/20 

Дана: 05.05.2020. год 

                                                       

                                                               

ПРЕДМЕТ:  Појашњење конкурсне документације-јавна набавка комплет се за конекцију и  

                     дисконекцију,   ЈН 12/20 

 

На питање: 

1.Из конкурсне документације произилази да је неопходно да хируршка  маска буде део 

комплет сета за укључење и искључење пацијената  на хемодијализни третман, или да се 

понуди у појединачном паковању мимо сета. 

 

Напомињемо,  да Правилник о стандардима материјала за дијализу који се обезбеђују из 

средстава обавезног здравственог осигурања (Сл.гласник РС 88/12, 41/13, 36/14, 37/14, 

88/15 и 48/18) не поставља овакав захтев. Такође, према нашим сазнањима, већина 

потенцијалних понуђача  нема хируршких маски у оквиру сета за укључење и искључење  

пацијената на хемодијализни третман. Другим речима, овако формулисана техничка 

спецификација  би онемогућила потенцијалне понуђаче  да поднесу прихватљиву понуду, 

иако би материјал за дијализу који они нуде испуњавао све прописане стандарде. 

Имајући наведено у виду, те начело обезбеђења  конкуренције из члана 10. Закона о 

јавним набавкама, предлажемо Наручиоцу да се хируршка маска издвоји  као посебна 

партија у оквиру Конкурсне документације. На овај начин би и понућачи који нису  у 

могућности да понуде хируршку маску, могли да поднесу исправну понуду. 

 

Достављамо одговор: 

Наручилац је конкурсну документацију одредио и предмет јавне набаке описао према 

својим потребама. Хируршка маска као део сета који се набавља  је објективна потреба 

наручиоца,  а посебно имајући у виду вулнерабилност пацијената  који се дијализирају у 

условима епидемије вирусом  SARS CoV-2. Стога, конкурсна документација наручиоца у 

овом делу остаје непромењена. 

 

На питање: 

2.Конкурсном документацијом  дефинишете да сет  садржи 4 пара рукавица-2 комада 

средње и 2 комада велике, што је укупно 2 пара рукавица. Да ли је у питању грешка и да 

ли треба да стоји 2 пара рукавице. 

 

Достављамо одговор: 

Ради се о 2 пара односно 4 рукавице што пише у наставку текста. 

 



 

 

3. На питање: 

Конкурсном документацијом дефинисано је да ће Наручилац извршити јавно отварање 

понуда дана 08.05.2020. године са почетком у 12:00 часова, те се у складу са 

благовременим сматрају понуде примљене од стране Наручиоца  до 08.05.2020. године  

до 11:00 часова, без обзира како су послате. 

Како је Позив за подношење понуда објављен 30.04.2020. године, а јавно отварање 

понуда заказано  већ за 08.05.2020. године, истакли бисмо да је понуђачима остављен 

нереално кратак рок за припрему понуда, обзиром  да је рок  додатно скраћен услед 

државног празника. 

Из разлога горе наведених, молимо Вас да продужите рок за подношење понуда до 

15.05.2020. године. 

 

Достављамо одговор: 

Не прихватамо рок за одлагање понуда. 

 

 

                                                                                                                      Чланови комисије 

                                                                                                                 ср  др Јованка Траиловић                                        

                                                                                                                      ср   Весна Ивановић 

                                                                                                             ср  Татјана Милачић Јевтић 

                                             

 

 

                                                                                           

 

 

 


