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16.09.2015. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
ПРЕДМЕТ: Изменe конкурсне документације за јавну набавку Потрошног материјала за 
уградњу интраокуларних сочива, бр. ЈН 404-1-110/15-76, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
  
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку 
Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива, бр. ЈН 404-1-110/15-76. 
 

1. У делу III Техничкe спецификацијe, на страни број 5. конкурсне документације, у тачки 7. 

мења се део текста који се односи на параметре који су потребни за пондерисање 

квалитета, и иста сада гласи:  

 

„7. Као доказ техничких карактеристика/спецификације потребно је доставити оригинал 
Каталог произвођача за сва тражена добра.  

Наручилац ће као прихватљиви доказ ценити једино оригинал каталог произвођача. 

У каталогу је неопходно да поред осталих карактеристика јасно буде означен 
параметар неопходан за пондерисање квалитета а то је вискозитету супстанце изражен 
у mPas или csp. Уколико понуђачи доставе изјаву произвођача или други доказ 
наручилац ће исти оценити као неодговарајући, односно као неприхватљив.  

Уколико понуђач не достави доказ за вискозитет који је потребан за пондерисање 
његова понуда биће оцењена као неодговарајућа и неће бити вреднована-пондерисана.“ 

 
2. У делу I УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни број 32. конкурсне документације, у оквиру 

тачке 23.1 мења се део текста који се односи на метод вредновања елемента критеријума 
''Квалитет'',и исти сада гласи 

 
    „ Елемент критеријума ''Квалитет'' вредноваће се на следећи начин:  

 
Вискозитет- највише 50 пондера; 
 
Наручилац ће ценити вискозитет супстанце изражен са јединицом мере mPas (mili 
Pausoma) или у csp.  
У циљу доказивања испуњености квалитета-вискозност, понуђачи су дужни да доставе 
искључиво оригинал каталог произвођача.   

 
Уколико понуђач не достави доказ, оригинал каталог, за вискозитет изражен са 
јединицом мере mPas (mili Pausoma) или у csp, његова понуда биће оцењена као 
неодговарајућа и неће бити вреднована-пондерисана. 

 
Елемент критеријима ''Квалитет'', за партије 1, 2 и 3 вредноваће се применом следеће 

формуле: 

PvA = 50 х 
VA 

   Vmax 

где је: 
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PvA – број поена понуђача А за елемент критеријума ''Квалитет'' 

VA – вискозитет понуђача А 

Vmax – највећи понуђени вискозитет за партију“ 

 

3. У делу I УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни број 32. конкурсне документације, у оквиру 

тачке 23.2.2. наручилац прецизира други резервни критеријум - рок испоруке на следећи 

начин: 

„23.2.2. Други резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним 
набавкама, јесте рок испоруке предметног добра, који ће се примењивати у случају када 
две или више понуда имају исту цену, за партију, и исти рок важења понуде, у том случају 
ће оквирни споразум бити додељен понуђачу који понуди краћи рок испоруке.“   

 

4. У Прилогу II - Техничка спецификација врши се измена за партију 4 – „Nožić za glavnu 
inciziju trouglasti sa laserskim markerom ili od austenitnog čelika 2,75mm“ тако што у оквиру 
колоне ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ уместо речи „austenitog“ треба да стоји реч „аустенитног“ тако 
да партија 4. сада гласи:  

 

ПАРТИЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ ПО 
ПАРТИЈАМА 

4. 

Nožić za glavnu inciziju 

trouglasti sa laserskim 

markerom ili od austenitnog 

čelika 2,75mm 

ком 16200 
6.787.800,00 

 
5. У Прилогу III - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

(ОБРАЗАЦ 4.1), у делу који се односи на датум објаве позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, техничком грешком, у празно поље, није уписан дан објаве већ 
само месец и година. Сходно наведеном, у том делу, мења се Прилог III тако да гласи: 

„Поводом позива за подношење понуде бр. 404-1-63/15-4  од 11.09.2015. године за јавну 
набавку потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива  бр. ЈН: 404-1-110/15-76 
објављеног  на Порталу јавних набавки дана 11.09.2015. године, подносим понуду како 
следи“ 

 

НАПОМЕНА: Измењен ПРИЛОГ II - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА као и измењен ПРИЛОГ 
III - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (ОБРАЗАЦ 4.1), 
биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.rfzo.rs дана 
16.09.2015. године. 
Понуђачи су дужни да понуду доставе у складу са новим исправљеним обрасцима.  
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