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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: 404-1-25/16-9 
20.06.2016. 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 16.06.2016. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 
наручиоцу са 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: 
 
„Из Вашег појашњења од 13.06.2016. закључује се да је укупан број вишекратних 

ињектора које Понуђач треба да испоручи крајњим корисницима 79 (седамдесетдевет).  
Из табеле оквирних количина сочива које Понуђач треба да испоручи здравственим 

установама произилази да Понуђач треба да достави 2 ињектора и установама које ће током 24 
месеца уговорити 3 сочива, 10 сочива, 15 сочива, 30 сочива итд. за чим сматрамо да нема реалне 
потребе. 

Такође, у случају здравствене установе која ће уговорити број од више хиљада 
интраокуларних сочива (4.800 сочива), Понуђач би био дужан да испоручи најмање 45 комада 
ињектора за вишекратну употребу. Сматрамо да, с обзиром на број хируршких сала у којима се 
раде операције катаракте у овој здравственој установи, не постоји реална потреба за овим бројем 
ињектора, већ предлажемо Наручиоцу да број потребних ињектора за ову здравствену установу 
одреди као "најмање 2 ињектора за вишекратну употребу по хируршкој сали у којој ће се 
обављати операције катаракте" са тачним навођењем потребног броја ињектора за вишекратну 
употребу. 

 Молимо Вас да узмете у обзир да су Понуђачи на основу претходних  јавних набавки већ 
испоручивали установама ињекторе за вишекратну употребу који су одговарајући за уградњу 
интраокуларних сочива која су предмет ове јавне набавке, те Вас молимо да коригујете техничку 
спецификацију, у делу који се односи на број потребних ињектора, у смислу смањења броја 
ињектора које Понуђач треба да испоручи. 

 
Молимо Вас за измену члана 5 обрасца II Техничка спецификација (страна 4. конкурсне 

документације) у смислу прецизирања да искључиво понуђено интраокуларно сочиво мора бити 
стерилно упаковано и имати рок трајања од најмање 15 (петнаест) месеци од дана испоруке. 
Ињектори за вишекратну употребу се не испоручују у стерилном паковању већ се стерилишу за 
сваку операцију. Произвођачки рок стерилности кертриџа може износити и мање од 12 месеци.“ 

 
     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 и имати рок трајања 



2 
 

од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. Понуђени 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 конкурсне документације Прилога Б-Техничка спецификација, 
у делу који се односи на потребан број ињектора на следећи начин: 

 
„У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињекторима, обавезан 

је да испоручи: 
- најмање два ињектора за вишекратну употребу свакој установи за количину до 300 

уговорених сочива и 
- најмање један ињектор за вишекратну употребу свакој установи на сваких 300 додатно 

уговорених сочива ( закључен један или више појединачних уговора). 
 
 

 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 
и имати рок трајања од најмање ________ месеци од дана испоруке (уноси се рок из 
Понуде). Понуђени ињектор мора 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 и имати рок трајања од најмање ________ месеци од дана испоруке (уноси се 

рок из оквирног споразума). Понуђени ињектор мора имати рок трајања од најмање 

_________ месеци од дана испоруке (уноси се рок из оквирног споразума). 

 

 Наручилац врши измену Прилога В – Образац бр. 4.1 - Понуда за јавну набавку 

Интраокуларних меких троделних задњекоморних сочива израђених од 

хидрофобног акрилата  у делу који се односи на рок трајања понуђених добара,  на 

следећи начин: 

 

Мења се Прилог  В, тако што се појединачно наводи рок трајања за свако понуђено добро. 

 

НАПОМЕНА: Измењен Прилог  Б - Техничка спецификација као и измењен Прилог В - 

Образац понуде (образац 4.1),  биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца www.javnenabavke.rfzo.rs. дана 20.06.2016. године.  

Понуђачи су дужни да понуду доставе у складу са свим наведеним изменама конкурсне 

документације. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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