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 08/2 бр.  404-1-14/14-194 
 14.07.2015. године 
 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12 и 14/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  
2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs 
4. Врста Наручиоца: Централно тело за јавне набавке  

             Републички фонд за здравствено осигурање, је за потребе здравствених установа са којима 
има закључене уговоре о пружању здравствене заштите, спровео поступак јавне набавке 
интраокуларних сочива на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13).  

             Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је у име и за рачун здравствених 
установа, спровео поступак јавне набавке и закључио оквирне споразуме на основу којих 
здравствене установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.  

 
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке су Интраокуларна сочива за 2014. годину, за партије 1, 2, 5 и 6. 
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА 
ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

1 

Интраокуларна мека задњекоморна 

сочива израђена од хидрофобног 

акрилата, изливена у комаду 

комад  
8.750 

 

40.950.000,00 

2 

Интраокуларна мека задњекоморна 

сочива израђена од хидрофилног 

акрилата, изливена у комаду 
комад 6.410 

19.806.900,00 

 
5 

Интраокуларна тврда (ПММА) 

задњекоморна сочива 
комад 4.541 4.082.359,00 

6 

Интраокуларна тврда (ПММА) 

предњекоморна сочива комад 

 
547 

 

492.300,00 

 
Ознака из Општег речника набавке: 33731110 – интраокуларна сочива; 
Редни број јавне набавке: 404-1-110/14-30. 
 

6. Уговорена вредност за други квартал 2015. године: 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
НАЗИВ 

ПОНУЂАЧА 
УГОВОРЕНА 

ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а 

1 

Интраокуларна мека задњекоморна 

сочива израђена од хидрофобног 

акрилата, изливена у комаду 

OPTIX D.O.O. 
 

3.646.000,00 
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2 

Интраокуларна мека задњекоморна 

сочива израђена од хидрофилног 

акрилата, изливена у комаду 

OPTIX D.O.O. 
 

3.343.050,00 

 
5 

Интраокуларна тврда (ПММА) 

задњекоморна сочива OFTAL C D.O.O. 385.950,00 

6 

Интраокуларна тврда (ПММА) 

предњекоморна сочива OFTAL C D.O.O. 33.000,00 

 
7. Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена 
 
8. Број примљених понуда  за партије 1, 2, 5 и 6: 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ БРОЈ ПОНУДА 
ПО ПАРТИЈАМА 

1 
Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од 

хидрофобног акрилата, изливена у комаду 
5 

2 

Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од 

хидрофилног акрилата, изливена у комаду 
5 

5 
Интраокуларна тврда (ПММА) задњекоморна сочива 3 

6 
Интраокуларна тврда (ПММА) предњекоморна сочива 1 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена за партије 1, 2, 5 и 6: 
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
Највиша 
понуђена 

цена 

Најнижа 
понуђена 

цена 

1 Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена 

од хидрофобног акрилата, изливена у комаду 

4.836,00 4.140,00 

2 Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена 

од хидрофилног акрилата, изливена у комаду 

4.250,00 2.550,00 

5. Интраокуларна тврда (ПММА) задњекоморна сочива 1.020,00 830,00 

6 Интраокуларна тврда (ПММА) предњекоморна сочива 1.100,00 1.100,00 

 
10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партије 1, 2, 5 и 6: 

 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Највиша 
понуђена цена 

Најнижа 
понуђена 

цена 

1 
Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена 

од хидрофобног акрилата, изливена у комаду 
4.400,00 4.220,00 

2 

Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена 

од хидрофилног акрилата, изливена у комаду 
2.796,00 2.850,00 

5. Интраокуларна тврда (ПММА) задњекоморна сочива 884,00 830,00 
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6 

Интраокуларна тврда (ПММА) предњекоморна 

сочива 
1.100,00 1.100,00 

 
11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Уговор се неће 

извршити преко подизвођача. 
 
12. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:  
- за партије 1 и 2 дана 22.08.2014. године,  
- за партију 5 и 6 дана 20.03.2014. године 

 
13. Датум закључења уговора: Други квартал 2015. године – од 01.04.2015. године - 

закључно са 30.06.2015. године. 

14. Основни подаци о добављачима за партије 1, 2, 5 и 6: 
 

Назив 
добављача 

Седиште добављача ПИБ Матични број 
За 

партије: 

OPTIX D.O.O. 
Земун ул. Орачка број 13, Београд 

100129664 07513046 1 и 2 

OFTAL C 
D.O.O. 

Интраокуларна тврда (ПММА) 

задњекоморна сочива 104185895 20111127 5 и 6 

 
15. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза. 

Период важења оквирног споразума:  
- за партије 1 и 2: од 09.10.2014. до 09.10.2015. године. 
- за партију 5 и 6: од 07.04.2014. до 07.04.2015. године. 

16. Околности које представљају основ за измену уговора: 
Нису предвиђене околности које представљају основ за измену уговора. 
 

57015.59/141 


