
 

08/2 број: 404-1-10/15-44 
27.08.2015. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 
Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15) 
 

Дана 02.06.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке 
Интраокуларних сочива број 404-1-110/15-18 у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  

Након обавештења да наручилац наставља са активностима у поступку јавне 
набавке Интраокуларних сочива, бр. ЈН 404-1-110/15-18 и да је дана 27.08.2015. године на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца објављено обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке, наручилац 
даје следеће одговоре: 

 
Питање заинтересованог лица бр. 1: 

 
У делу конкурсне документације који се односи на цене у понуди, на страни 10, у 

другом пасусу наводи се да се цене могу мењати само из разлога наведених у оквирном 

споразуму. Претпостављамо да се мислило на промене цена у случају промене вредности 

динара у односу на евро. У делу оквриног споразума који се односи на цену, услове и рок 

плаћања, није наведен ни један такав разлог. 

С обзиром да се ради о двогодишњем тендеру, а поучени искуством о озбиљним 

поремећајима вредности динара у односу на евро сваке године, молимо комисију да у 

моделу оквирног споразума уведе могућност корекције цена у зависности од флуктуације 

курса динара према евру. Напомињемо да ће таква клаузула штитити и наручиоца, пошто 

увек постоји могућност и да динар знатно ојача према евру, као што се може чути и 

прочитати у неким средствима јавног информисања. 

 

Одговор наручиоца на питање бр.1: 
 

Не може се прихватити достављени захтев за измену конкурснe докуменатцијe, будући 
да Републички фонд ни у једној јавној набавци уградног материјала, а којa се спроводи за 
период дужи од 12 месеци, није предвидео могућност да се након истека 12 месеци од 
закључењa оквирног споразума изврши корекција цена уколико се курс динара промени у 
односу на еуро. 

У прилог наведеном говори чињеница ограничених финансијских средстава са којима 
Републички фонд за здравствено осигурање располаже. 

 
Сходно наведеном Наручилац остаје при одредбама из Оквирног споразума и Модела 

уговора, односно при првобитној садржини конкурсне документације, и потврђује да су 
цене  непромењиве и не могу се мењати након отварања понуда, односно да су цене 
фиксне за све време трајања уговора. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 
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У делу конкурсне документације који се односи на испуњеност услова за учешће у 

јавној набавци, тражи се писмена изјава произвођача да је самостално или преко 

овлашћених дистрибутера продавао предметна добра у најмање 10 европских 

универзитетских клиника у најмање 8 европских држава. 

Да ли се Русија, Турска, Азербејџан, Грузија, Јерменија и Кипар сматрају европским 

земљама? Да ли се прихватају универзитетске клинике из Србије? 

 
Одговори наручиоца на питање бр. 2: 
 
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12 и 14/15), наручилац је изменио конкурсну документацију  тако што је наведени доказ 
техничких карактеристика/спецификације избрисао. То даље значи да наручилац укида 
наведени доказ и да исти није потребно приложити.   

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 

 

 

 


