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ПРЕДМЕТ: Додатнo појашњењe конкурсне документације у вези јавне набавке Потрошног
материјала за уградњу интраокуларних сочива за 2015. годину - Hidroksipropilmetil celuloza и
Kontrast plavo, број 404-1-110/15-49 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“, број 124/12 и 14/15)
Дана 07.05.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу
са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног материјала за
уградњу интраокуларних сочива за 2015. годину - Hidroksipropilmetil celuloza и Kontrast plavo, број
404-1-110/15-49 у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12
и 14/15).


Питања заинтересованог лица:

1.

Увидом у Оквирни споразум и модел Уговора констатовали смо да нигде нисте предвидели
могућност измене уговорених цена у периоду трајања Оквирног споразума односно Уговора.
Предлажемо да члан 3. у моделу Оквирног споразума и члан 3. у моделу Уговора допунине
тако да се уговорене цене, у периоду трајања Оквирног споразума односно Уговора, могу
мењати уколико дође до промене курса евра за више од 3% према средњем курсу НБС у
односу на дан отварања понуда.

2.

Конкурсном документацијом на страни 10. под тачком 6. као и моделом Оквирног споразума
чланом 9. став 9.1 као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла навели
сте – банкарску гаранцију у висини од 10% од укупне вредности за појединачну партију или
више партија Оквирног споразума, за које је добављач потписао Оквирни споразум.
Молимо вас да размотрите предлог да редефинишете, односно избришете тражени услов, с
обзиром да исти представља изузетно високо финансијско оптерећење за потенцијалне
добављаче којима се блокирају средства на тај начин.
Предлажемо да као средство обезбеђења за добро извршење посла дефинишете
регистровану меницу која представља обезбеђење вашој установи, или барем размотрите
предлог да банкарска гаранција за добро извршење посла гласи на износ од 3%, имајући у
виду чињеницу да је то пракса у осталим поступцима централизоване јавне набавке за друге
предмете која је као таква прихваћена.



Одговори наручиоца:

1.

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.

2.

Наручилац остаје при првобитној садржини конкурсне документације, која регулише
предметно питање. Напомињемо да је тражено средство обезбеђења у складу са одредбом
члана 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл гласник РС“, број 29/2013 и
104/13).
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