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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни 
материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39 
           
             Дана 28.4.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и 
имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Наручиоца: 
 
 Питање број 1: 

Како су добра која су предмет ЈН 404-1-110/15-39 у потпуности увозног порекла, а период 
важења Оквирног споразума 24 месеца од дана потписивања, велика је неизвесност у погледу 
кретања курса динара према еуру и америчком долару. Годишње се у просеку курс динара према 
еуру промени за +6÷10%, колико је приближно и стопа инфлације на годишњем нивоу, као и раст 
цена.  Све ово директно утиче на рентаблиност пословања у наведеном периоду, па и на формирање 
цена у понуди.  

Стога вам се обраћамо са молбом да размотрите и узмете у обзир ове чињенице, те да 
мењате члан 5, став 1. Оквирног споразума, као и члан 3, став 1. Модела Уговора, у смилсу да ће се 
након истека 12 месеци извршити корекција цена уколико се курс динара промени за ±3% у односу на 
еуро. 
 

Одговор на питање број 1:  
Не може се прихватити достављени захтев за измену модела Оквирног споразума и модела 

Уговора у предметној конкурсној докуменатцији, 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 за ±3% у односу на еуро. 

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

Питање број 2: 
У члану 3, ставу 2, тачки 5. Оквирног споразума наведено је да је добављач дужан: „да 

обезбеди да добро може бити у промету током периода трајања оквирног споразума, односно 
појединачног уговора“  

Узимајући у обзир период важења Оквирног споразума, молимо вас да наведени услов 
измените, како би се омогућило, у случају евентуалних промена у производном програму понуђача у 
току важења Оквирног споразума,да се под истим условима испоруче други производи са истим или 
бољим техничким карактеристикама. 

 
 
Одговор на питање број 2:  
Комисија не може да прихвати наведени захтев за измену Оквирног споразума, односно да се 

под истим условима испоруче други производи са истим или бољим техничким карактеристикама,  
будући да би његовим прихватањем дошло до измене уговореног предмета јавне набавке, услед чега 
би се поступило супротно одредбама Закона о јавним набавкама ( уговорено добро добија своју 
шифру, бар код...) 
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