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ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења конкурсне документације у вези јавне набавке
Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је
неопходан за њихову уградњу, број ЈН 404-1-110/17-37, сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 19.10.2017. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу захтевима за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Интраокуларних сочива са пратећим
специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу, број ЈН 404-1-110/1737, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15).
Питање 1: У склопу прилога Б "Техничка спецификација" наведено је да је произвођач у
обавези да за партије 1, 2, 3, испоручи:
"...најмање 2 ињектора за вишекратну употребу свакој установи која има уговорену набавку сочива
до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1.000 сочива, понуђач је у
обавези да испоручи најмање 3 ињектора за вишекратну употребу",
односно, за партије 7 и 8:
"...обавезан је да испоручи најмање један ињектор за вишекратну употребу свакој установи која
има уговорену набавку сочива..."
Из овога се не може закључити тачан број вишекратних ињектора које понуђач треба да
испоручи установама, с обзиром да нису прецизиране тачне количине сочива по установама, и то
за сваку партију засебно.
Молимо Вас да прецизно наведете број ињектора за вишекратну употребу које понуђач треба да
испоручи за понуђену укупну цену, уколико нуди ињектор за вишекратну употребу, за сваку партију
засебно.

Одговор 1: Како се предметна јавна набавка спроводи у циљу закључења оквирног
споразума, није могуће навести тачан број вишекратних ињектора, јер исти зависи од
количине интраокуларних сочива које ће бити предмет уговора које здравствене
установе/Фонд за СОВО непосредно закључују са добављачима. Саставни део конкурсне
документације су оквирне количине предметних добара као и списак здравствених установа
из Плана мреже здравствних установа за које се спроводи ова јавна набавка.

Питање 2:
Да ли је прихватљиво да се за партију број 1 – Интраокуларна мека
задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата, изливена у комаду понуде две врсте
кертриџа истог произвођача, с обзиром да један тип кертриџа покрива одређени диоптријски
распон, а други тип кертриџа покрива други диоптријски распон?
Одговор 2: Комисија за предметну јавну набавку је сагласна да се за партију 1 –
Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата, изливена у
комаду понуде две врсте кертриџа истог произвођача, с обзиром да један тип кертриџа
покрива одређени диоптријски распон, а други тип кертриџа покрива други диоптријски
распон.

Питање 3: Да ли је прихватљиво да се за партију број 8 – Торична интраокуларна мека
задњекоморна сочива израђена од акрилата изливена у комаду понуди више сочива истог
произвођача односно више каталошких бројева истог произвођача, с обзиром да у зависности од
диоптрије цилиндра коју торично сочиво коригује, само торично сочиво носи другу каталошку
ознаку, односно има слабију или јачу моћ корекције астигматизма?
Одговор 3: Комисија за предметну јавну набавку је сагласна да се за партију 8 –
Торична интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од акрилата изливена у
комаду понуди више сочива истог произвођача односно више каталошких бројева истог
произвођача.
Питање 4: Позивамо Наручиоца да измени техничку спецификацију за партију 7
("Интраокуларна трифокална мека задњекоморна сочива израђена од акрилата") и да је усклади
са Правилником о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски
организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ бр.37/2008,
10/2010, 12/2010 – испр., 103/2010, 52/2011, 106/2013, 118/2014, 141/2014 и 4/2016) и одређивањем
техничких карактеристика у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама уз позивање на
одговарајући стандард из наведеног Правилника и са позивањем "или одговарајуће".
С обзиром да се наведеном техничком спецификацијом за ову партију изричито траже
трифокална интраокуларна сочива, а искључују сва друга сочива која различитим механизмом
дејства омогућавају корекцију пресбиопије уз обезбеђивање високог квалитета вида на различитим
удаљеностима, сматрамо да је измена техничке спецификације за партију 7 неопходна.
Предлажемо да техничка спецификација за партију 7 гласи:
""Интраокуларна трифокална мека задњекоморна сочива или интраокуларна мека задњекоморна
сочива са проширеним опсегом вида, израђена од акрилата у складу са стандардом из Правилника
о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам, на терет
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ бр.37/2008, 10/2010, 12/2010 –
испр., 103/2010, 52/2011, 106/2013, 118/2014, 141/2014 и 4/2016), или одговарајуће"
Одговор 4: Комисија за предметну јавну набавку извршиће измену назива партије - 7,
те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне документације - Техничка
спецификација и прилог В- Образац бр 4.1 - понуда за јавну набавку Интраокуларних сочива
са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу, за
наведену партију.
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