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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку Интраокуларних сочива са 
пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију, 
бр.ј.н. 404-1-110/19-81, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

  У складу са додатним појашњењем број 404-1-79/19-56 од 14.2.2020. године, 
Комисија наручиоца доноси следећу измену конкурсне документације за јавну набавку 
Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за 
његову имплантацију, бр.ј.н. 404-1-110/19-81, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 

1. У делу II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
-на страни 4, мења се тачка 10, тако да гласи: 

„ Као доказ техничких карактеристика/спецификације понуђач доставља Каталог 
произвођача који садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком 
спецификацијом. 
У каталогу је неопходно да поред осталих карактеристика за партије 11 и 12  јасно буде 
означен параметар неопходан за пондерисање квалитета а то је вискозитет супстанце 
изражен у mPas или cps.  
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 IV. Конкурсне документације – KРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

- на страни 8, мења се тачка 2., тако да гласи: 

Критеријум за доделу уговора за партије број  11 и 12 је економски најповољнија понуда. 

Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највећим укупним бројем пондера добијених на 
основу доле наведених критеријума. 

Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда за партије број 11 и 12 обавиће се 
применом следећих  елемената критеријума: 

1.Цена без ПДВ - највише 40 пондера 

2.Квалитет - највише 40 пондера 

3.FDA - 20 пондера 

 Елемент критеријума Цена без ПДВ ( највише 40 пондера).   

Вредновање критеријума цена без ПДВ вредноваће се на основу следеће формуле: 

                                        40 x најнижа понуђена цена за партију 
Пондери за понуду Х = ------------------------------------------------ 
                                               Цена из понуде Х 

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

Вискозитет- највише 40 пондера; 

Вредновање критеријума квалитет– Вискозитет вредноваће се на основу следеће формуле: 
 
                                                   40 x вискозитет из понуде Х 
Пондери за понуду Х = ---------------------------------------------------------------- 
                                               Највећи понуђени вискозитет за партију 
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Наручилац ће ценити вискозитет супстанце изражен са јединицом мере mPas (mili 
Pausoma) или у cps.  
У циљу доказивања испуњености елемента критеријума квалитет - 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 cps, његова понуда биће оцењена као неодговарајућа и 
неће бити вреднована - пондерисана. 

 Елемент критеријума- FDA ( 20 пондера) 
У циљу вредновања критеријума за доделу уговора  за елемент критеријума 3 – FDA, 
понуђачи достављају Сертификат FDA. 

       Вредновање ће се вршити на следећи начин: 

1 Сертификат FDA - Поседује 20 

2 Сертификат FDA – Не поседује 0 

Укупна оцена за понуду утврдиће се на основу следеће формуле:  

Укупан број пондера за партију = Пондери за понуду Х (цена) + Пондери за понуду Х 

(вискозитет) + Пондери за FDA 

 Резервни елементи критеријума за доделу уговора, за партије број  11 и 12 у смислу 

члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) , уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих 

понуда, за исту партију, буду имале исти број пондера, предност ће имати понуда понуђача 

који је понудио нижу цену. 

Други резервни елемент критеријума за доделу уговора, за партије број  11 и 12, у 
смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), јесте жреб, који ће се примењивати у случају када две или више понуда 
имају исту цену, у том случају наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу кога 
првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. 
Наручилац ће водити записник о жребу. Жреб не представља критеријум за доделу 
оквирног споразума већ могућност за доделу оквирног споразума у случају када применом 
критеријума и резервног критеријума није могуће ранигирати понуде. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир посебно убацити у 
коверту и затим коверте ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само једну 
коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен оквирни споразум.  

3.        У делу VI. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

- на страни 21, мења се тачка g) алинеа 4) , тако да гласи: 

Каталог произвођача који садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком 
спецификацијом. 

У каталогу је неопходно да поред осталих карактеристика за партије 11 и 12  јасно буде 
означен параметар неопходан за пондерисање квалитета а то је вискозитет супстанце 
изражен у mPas или cps.  

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

 Пречишћен текст конкурсне документције, за јавну набавку Интраокуларна сочива са 
пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имлантацију, 
бр.ј.н. 404-1-110/19-81, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 
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