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  Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs              ПИБ бр. 101288707   мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-25/16-11 
24.06.2016. године 
 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку Интраокуларних меких 
троделних задњекоморних сочива израђених од хидрофобног акрилата, број 404-1-110/16-
27 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 
и 68/15). 
 

Дана 21.06.2016. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Интраокуларних 
меких троделних задњекоморних сочива израђених од хидрофобног акрилата, број 404-1-110/16-
27 у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15). 

 
Питања заинтересованог лица: 
 

  „Молимо Вас за измену члана 5 обрасца II Техничка спецификација (страна 4. конкурсне 
документације) који каже: 
 "Понуђена добра (сочиво и кертриџ) морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од 
најмање 12 месеци од дана испоруке".  
 
   Оригинални максимални произвођачки рок стерилности кертриџа, које нуди један од два 
понуђача на тржишту Србије који једини имају у понуди троделна хидрофобна акрилатна сочива, 
износи тачно 12 (дванаест) месеци.  
 
  С обзиром на трајање транспорта од произвођача до понуђача, поручивања од стране 
крајњег корисника и дозвољеног рока испоруке предметног  добра - не постоји могућност да у 
тренутку испоруке крајњем кориснику рок стерилности кертриџа буде наведених 12 месеци. 
 

Предлажемо да промена наведеног члана конкурсне документације и одговарајућих тачака 
Модела оквирног споразума и Модела уговора као и обрасца понуде гласи "Понуђена добра 
(сочиво и кертриџ) морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 2/3 
декларисаног рока траженог добра од дана испоруке", како је било формулисано у свим 
досадашњим примерима конкурсне документације Наручиоца по основу централизованих јавних 
набавки интраокуларних сочива током преходних година. 
 

Постојећа конкурсна документација води до нарушавања начела конкурентности и 
једнакости понуђача онемогућавањем једног од 2 понуђача да поднесе одговарајућу и 
прихватљиву понуду, на шта Наручиоцу благовремено скрећемо пажњу.“ 

 
     Одговор наручиоца: 

 
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 на следећи начин: 
 

 Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 4 у тачки 5. Техничке 
спецификације на следећи начин: 

 

„Понуђена добра (сочиво и кертриџ) морају бити стерилно упакована. Понуђено сочиво 
мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке, понуђени 
кертриџ мора имати рок трајања од најмање 8 (осам) месеци од дана испоруке, док понуђени 
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ињектор мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. Као 
доказ да је понуђено добро стерилно упаковано понуђач доставља изјаву, дату на сопственом 
обрасцу, потписану и оверену печатом. Рок трајања понуђених добара понуђач уноси у 
образац понуде.“ 

 

 Наручилац врши измену подтачке 6.6. Модела оквирног споразума на следећи начин: 

6.6 Добављач се обавезује да ће испоручена добра, сочиво и кертриџ, бити стерилно 
упакована.  
Добављач се обавезује да ће понуђено сочиво имати рок трајања од најмање ________ 
месеци од дана испоруке, понуђени кертриџ имати рок трајања од најмање ________ 
месеци од дана испоруке, док ће понуђени ињектор имати рок трајања од најмање 
_________ месеци од дана испоруке (уноси се рок из Понуде).  

 

 Наручилац врши измену подтачке 4.2. Модела уговора на следећи начин: 
 

4.2 Добављач се обавезује да ће испоручена добра, сочиво и кертриџ, бити стерилно    
упакована.  
Добављач се обавезује да ће понуђено сочиво имати рок трајања од најмање ________ 
месеци од дана испоруке, понуђени кертриџ имати рок трајања од најмање ________ 
месеци од дана испоруке, док ће понуђени ињектор имати рок трајања од најмање 
_________ месеци од дана испоруке (уноси се рок из оквирног споразума).  
 
Понуђачи су дужни да понуду доставе у складу са свим наведеним изменама конкурсне 

документације. 
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