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

(ОБРАЗАЦ 4.1), у делу који се односи рок испоруке наручилац је грешком навео да 
понуђачи треба да упишу рок испоруке који се рачуна од дана отварања понуда уместо да 
се рок рачуна од пријема писаног захтева купца 

Сходно наведеном, у том делу, мења се Прилог III тако да гласи: 

Рок испоруке износи _______  од пријема писаног захтева купца 
 

2. У Прилогу II - Техничка спецификација врши се измена конкурсне документације у делу који 

се односи на обавезу понуђача да за партије 1, 2 и 3 испоруку врши у паковањима која ће 

садржати појединачне дозе од 0,5-1 ml, па ће сада понуђач бити дужан да испоруку врши у 

паковањима која ће садржати појединачне дозе од 0,5ml или више. 

Сходно наведеном, у том делу, мења се Прилог II тако да гласи: 

За партије 1, 2 и 3 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима    

која ће садржати појединачне дозе од 0,5 ml или више. 

3. У Прилогу II - Техничка спецификација врши се измена конкурсне документације у делу који 

се односи на партију 2, па ће уместо  Natrijum hijaluronat koncentracije 1,4%-1,7% понуђачи 

бити дужни да понуде Natrijum hijaluronat koncentracije 1,4%-1,8%. 

4. У делу I УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни број 7. од 32. конкурсне документације, у 

оквиру тачке 5.1 наручилац врши измену конкурсне документације у вези рока испоруке на 

следећи начин: 

 5.1 Рок испоруке одређује понуђач у понуди.  

Понуђач не може да одреди рок испоруке који је краћи од 3 (три) нити дужи од 5 (пет) 
дана од дана пријема писаног захтева купца. 

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 
18.09.2015. године. 
Понуђачи су дужни да понуду доставе у складу са новим исправљеним обрасцима.  
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