
  

 

08/2 број: 404-1-15/14-9 
21.02.2014. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези јавне 
набавке Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива за 2014. годину, број 404-
1-110/14-31 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) 
 
          Дана 18.02.2014. године заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 
захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног материјала за 
уградњу интраокуларних сочива за 2014. годину, број 404-1-110/14-31 сходно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица: 

 
1. „Између обрасца IV - Техничка спецификација и обрасца 4.1 – Образац понуде, постоје 
неусаглашености. Оно што се у Техничкој спецификацији налази у колони паковање у Обрасцу 
понуде се налази у колони јединица мере. Због тога у Обрасцу понуде јединица мере није 
прецизно дефинисана, односно није једнозначна. На пример као јединица мере се наводи „ 0,8 мл 
или више“ тако да износи и цене који се односе на такве јединице мере нису упоредиве. 

Ова неусаглашеност два обрасца доводи такође у сумњу о којој количини добара се 
заправо ради. Молимо да документацију усагласите и уредите, тако да она у сваком погледу буде 
јасна и недвосмислена. 

Скрећемо пажњу на партију 9-балансирани раствор за око од 500мл, где се као јединица 
мере наводи мл, а количина 19800. Пошто ова количина није дељива са паковањем од 500мл што 
је захтев у техничкој спецификацији, а поред тога је и нелогична, молимо да се преиспита јединица 
мере, али и количина, како би тендерска документација била уређена. Пределажемо да се у 
обрасцу понуде јединице мере прецизно дефинишу и да се провере количине по јединици мере, а 
да се у техничкој спецификацији избаци колона паковање, а тражене карактеристике паковања 
додају у колону предмет набавке, на пример партија 1 – Натријум хијалуронат концентрације 1%-
1,2%, 0,8 мл или више. 

 
2. „Да ли се потврда НБС о данима неликвидности односи на период од 4.08.2013.-4.02.2014. 
године?“ 

 

 Одговори наручиоца: 

 
1. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), 

обавештавамо Вас да ће бити извршена измена конкурсне документације за јавну набавку 

Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива за 2014. годину, број 404-1-110/14-31, и 

то у делу IV- Техничка спецификација и обрасца 4.1 – Образац понуде, у смислу прецизирања 

јединица мере и количина. 

2. Потврда НБС о данима неликвидности треба да обухвати период од 4.08.2013.- 4.02.2014. 
године. 
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