
 

 
 

08/2 број: 404-1-36/17-21 
27.10.2017.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатнa појашњењa 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 24.10.2017., 25.10.2017. и 26.10.2017. године, заинтересованa лицa 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 404-1-110/17-37, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање 1:    У делу конкурсне документације који се однси на техничку спецификацију у 

Прилогу Б, за партију 11, тражено је медицинско средство „Ножић за главну инцизију троугласти са 
маркером или од аустенитног челика“. 

На коју врсту маркера комисија тачно мисли, односно, да ли су у питању ласерски маркери 
који служе као индикатори дубине и/или ширине реза, као што је то тражено техничком 
спецификацијом претходних година. 

Одговор 1: Мисли се на маркере који служе као индикатори ширине реза. 

 
Питање 2:    Подаци из конкурсне документације (оквирне количине сочива по партији и 

списак свих Купаца/Крајњих корисника) се не могу употребити за процену оквирног броја ињектора 
за вишекратну употребу које Понуђач треба испоручити уз сочива, због различитих комбинација 
броја установа које ће радити са одређеним сочивима и броја сочива за које ће те установе 
закључити уговор. 

    Молимо Вас да наведете оквирне количине сочива по установама (Купцима/Крајњим 
корисницима), за сваку партију засебно.  

 Верујемо да су ови подаци употребљавани приликом припреме конкурсне документације, 
за процену оквирног броја сочива по свакој партији, те да су лако доступни Наручиоцу. 

 
Одговор 2: Комисија за предметну набавку остаје при ставу датом у претходном 

додатном појашњењу број 404-1-36/17-13 од 13.10.2017. године, а које се односи на исто 
питање. 
Сходно наведеном Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој 
спецификацији. 
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Питање 3:    Обраћамо вам се са молбом да образац број 11 – Овлашћење носиоца уписа 
у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у централизованој јавној набавци  
Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за 
њихову уградњу – број ЈН 404-1-110/17-37, објавите на Порталу УЈН у word формату.  

  Одговор 3: Oбразац број 11 – Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских 
средстава за учествовање понуђача у централизованој јавној набавци  Интраокуларних 
сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову 
уградњу – број ЈН 404-1-110/17-37, биће објављен word формату на интернет страници 
наручиоца Републичког фонда за здравствено осигурање. 

 
 
Питање 4:    Прилог Б Техничка спецификација, Партија бр.5: 
У Вашем тексту је наведено „ Укупни Пречник предњекоморног сочива је 12 и 13“. мислимо 

да овај текст треба изменити на један од следећа два начина: „ Укупни пречник предњекоморног 
сочива је између 12 и 13 mm “ или „Укупни пречник предњекоморног сочива је  12 до13 mm“. 
Молимо да извршите измену. 

 
Одговор 4: Комисија за предметну јавну набавку извршиће измену Прилога Б 

Техничка спецификација за партију 5. Интраокуларна тврда (ПММА) предњекоморна сочива.  
 
 
Питање 5:    Прилог Б Техничка спецификација 
У табели за партију 18 јединица мере је ml ( милилитар). У прилогу В – Образац понуде 

бр.4.1. – на месту за исту партију је за јединицу мере означен комад. Молим да се ово исправи, 
односно да се у обе табеле стави иста јединица мере , односно ml ( милилитар). 

 
Одговор 5: Комисија за предметну јавну набавку извршиће измену Прилога В-

Образац понуде бр.4.1.  
 
 
Питање 6:    Прилог Б Техничка спецификација 
У табели за партију 19 тражи се „ концентрација трипан плавог 0,5 % или више“. Да ли је у 

питању техничка грешка, односно да ли се тражи концентрација трипан плавог већа од 0,05%? 
Молимо да ово појасните. 

 
Одговор 6: Како је у питању техничка грешка и предмет набавке за партију 19 је 

Контраст плаво, за бојење предње капсуле, концентрација трипан плавог 0,05% или више, 
Комисија за јавну набавку извршиће измену назива наведене партије, као и  измену прилога 
Б конкурсне документације - Техничка спецификација и прилога В- Образац бр 4.1 - понуда за 
јавну набавку Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом 
који је неопходан за њихову уградњу. 

 
 
Питање 7:    Изменом конкурсне документације која сада гласи Интраокуларна трифокална 

мека задњекоморна сочива израђена од акрилата изливена у комаду или мека задњекоморна 
сочива изливена у комаду са проширеним опсегом вида долазимо у ситуацију да иста сочива могу 
бити понуђена и у партији 1 и у партији 7, јер није дефинисан појам проширеног опсега вида. Као 
што је познато, монофокална сочива са корективним фактором аберације која остављају 
резидуалну аберацију рожњаче омогућавају дубину фокуса, односно, дубину видног поља што се 
недвосмислено може протумачити као проширени опсег вида.  Имајући у виду да се пре измене 
партија 7 односила само на трифокална сочива, изменом коју сте направили омогућено је да и 
монофокална сочива, па и горе поменута монофокална сочива, буду понуђена у овој партији, што 
се преклапа са Партијом 1 или Партијом 2 у зависности да ли су сочива хидрофобна или 
хидрофилна. Сматрамо да измена техничке спецификације за партију број 7 суштински 
онемугућава намеру наручиоца да кроз ову јавну набавку и партију 7 набави мултифокална 



 

 
 

сочива, те вас стога молимо да извшите измену техничке спецификације и јасно дефинишете да се 
партија 7 односи на трифокална сочива. 

 
Одговор 7: Комисија за предметну јавну набавку извршиће измену назива партије - 7, 

те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне документације - Техничка 
спецификација и прилога 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. 

 
 
Питање 8:  Молимо вас да у партији 10 извршите промену конкурсне документације и 

ограничите милилитражу, јер су у питању singl use производи, производи који се користе за сваку 
операцију једнократно и није их могуће користити за другу операцију, самим тим производи са 
већом милилитражом се бацају и представљају трошак. У свим осталим партијама које се односе 
на вискоеластике стоји ограничење у којим паковањима се врши испорука. Молимо вас да 
извршите промену конкурсне документације тако да гласи:  Изабрани добављач ће бити у обавези 
да испоруку врши у паковањима која ће садржати појединчане дозе од 0,5 ml до 1,0 ml. 

 
 Одговор 8: Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој 

спецификацији за партију 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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