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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: OБВ-01-1297 
Датум: 23.02.2016.г. 
 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације   
       
 На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо  
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 23.02.2016.г. примљен  путем 
електронске поште, а у вези јавне набавке бр.01/2016 – Набавка материјала за дијализу у складу са 
прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу (према указаној потреби) у оквир 
Опште болнице Ваљево, ради закључења уговора. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на постављена питања и молбом за 
измену конкурсне документације:  
 

Питање бр.1 : „У одговору на наше питање истакли сте, да сте у циљу проширења конкуренције 
конкурсном документацијом предметне набавке дефинисали услов за прихватљивост понуде, 
достављање Решења АЛИМС-а за медицинско средство или Решења АЛИМС-а за лек, за понуђено 
добро у Партији 7. Такође сте у одговору навели да је централизованом набавком лекова од стране 
РФЗО набављен раствор НаЦл 0.9% од 1000мл, али да није набављен систем за инфузију и да је то један 
од разлога због кога и сада набављате исто добро као медицинско средство или као лек, без обзира што 
се ради о ЈН материјала за хемодијализу, а не лекова. 
Како је јасно да примена наведеног добра као лека у својству раствора за хемодијализу, искључиво 
може да се користи уз систем за инфузију, молимо вас да нам прецизно одговорите шта је јединица мере 
у Партији 7 у Прилогу 3-Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, пошто из 
вашег одговора на наше питање произилази да се та партија састоји из две ставке, кесе физиолошког 
раствора, ако понуђач достави Решење АЛИМС-а за лек и инфузионе линије за коју се доставља Решење 
АЛИМС-а за медицинско средство. У вези са тим молим вас да уједно измените Прилог 3 и Прилог 8-
Образац структуре цене за Партију 7. 
Такође указујемо на неправилност у Моделу уговора члан 9, у коме нисте дефинисали  шта може бити 
евентуално предмет анекса, који сте моделом уговора предвидели. 
Молимо вас да наведене неправилности у КД отклоните, продужите рок за подношење понуде и 
обавештење о продужењу рока објавите на Порталу ЈН..“ 
 

Одговор: Наручилац се при изради конкурсне документације руководио Правилником о 
стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања („Сл.гласник РС“ бр. 88/12, 41/13,36/14, 37/14 и 88/15). Јединица мере у Партији 7 у 
Прилогу 3.(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара) је комад, а 
партијом се тражи једно добро које је као таково(једно добро) уписано у регистар АЛИМС-а што 
доказује достављеним важећим Решење издатим од АЛИМС за поменуто добро. Решење 
АЛИМС-а гласи на поменуто добро дефинисано у партији 7( Физиолошки раствор, 
концентрације 0,9% NaCl, за припрему и завршетак ХД третмана у паковању од 1 l или 2 l, са 
одговарајућим системом за инфузију) и у поменутом решењу недвосмислено може да се утврди 
да поседује све карактеристике захтеване Прилогом бр.3-Врста, техничке карактеристике, 
квалитет, количина и опис добара.  
Наведена одредба члана 9. Модела уговора подразумева могућност да уговорне стране 
споразумно решавају све спорне ситуације које могу проистећи из овог уговора и поводом 
његове примене-и без вођења судског поступка. 
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Реч је у обичајеној формулацији којом се уговорне стране обавезују да у случају евентуалне 
спорен  ситуације проистекле из самог уговора и поводом њега- настоје ту ситуацију решити 
постизањем споразума, а свакако да је једна од могућности изражавања воље уговорних страна у 
том смислу и закључење Анекса на уговор којим се таква спорна ситуација решава споразумно. 
 

 
Из напред наведеног наручилац остаје при Конкурсној документацији. 
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