ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКЦИЈА
Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је
неопходан за њихову уградњу БР 404-1-110/17-37
Бр.
партје

1

2

3

4

5

6

7

Назив партије

Интраокуларна
мека
задњекоморна
сочива израђена
од хидрофобног
акрилата,
изливена у
комаду
Интраокуларна
мека
задњекоморна
сочива израђена
од хидрофилног
акрилата,
изливена у
комаду
Интраокуларна
мека троделна
задњекоморна
сочива израђена
од хидрофобног
акрилата
Интраокуларна
тврда (ПММА)
задњекоморна
сочива
Интраокуларна
тврда (ПММА)
предњекоморна
сочива
Интраокуларна
тврда (ПММА)
сочива за
дужичну
фиксацију
Интраокуларна
трифокална мека
задњекоморна
сочива израђена
од акрилата
изливена у
комаду или мека
задњекоморна
сочива изливена
у комаду са
проширеним
опсегом вида и
дифрактивним
дизајном

Количине за
Фонд за
СОВО

Укупне
количине

Процењена
јединична
цена

Процењена
вредност за
РФЗО

Процењена
вредност за
Фонд за СОВО

Укупна
процењена
вредност

18.000

7.000

25.000

4.500,00

81.000.000,00

31.500.000.00

112.500.000,00

14.530

500

15.030

3.300,00

47.949.000,00

1.650.000,00

49.599.000,00

0

2.800

2.800

3.840,00

0.00

10.752.000,00

10.752.000,00

ком

6.150

/

6.150

830,00

5.104.500,00

/

5.104.500,00

ком

570

/

570

1.100,00

627.000,00

/

627.000,00

ком

135

80

215

17.160,00

2.316.600,00

1.372.800,00

3.689.400,00

50

500

550

50.000,00

2.500.000,00

25.000.000,00

27.500.000,00

Јед.
мере

Количине
за РФЗО

ком

ком

ком

ком
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Торична
интраокуларна
мека
задњекоморна
сочива израђена
од акрилата
изливена у
комаду
Натријум
хијалуронат
концентрације
1,4%-1,8%
Комбинација
Натријум
хијалуроната (од
1,4% -4%) у
хондроитин
сулфате ( од 3%5%) или
Натријум
хијалуронат
концентрације
3%
Ножић за главну
инцизију
троугласти са
маркером или од
аустенитног
челика 2,75mm
Ножић за
парацентезу 15
степени
Ирис ретрактори
од
полипропилена кукице за
механичку
дилатацију
дужице
Балансирани
раствор за око,
од 500ml
Балансирани
раствор за око у
кесама за апарат
Centurion, од 500
ml
Самолепљива
офтамолошка
прекривка
(drape) са
колекционом
кесицом
50х60cm, или
већи
Капсуларни
тензиони прстен
дијаметра 10 mm
или већи

ком

50

100

150

35.000,00

1.750.000,00

3.500.000,00

5.250.000,00

ml

22.040

5.000

27.040

1.027,00

22.635.080,00

5.135.000,00

27.770.080,00

ml

4.900

4.000

8.900

2.170,00

10.633.000,00

8.680.000,00

19.313.000,00

ком

22.890

9.500

32.390

407,00

9.316.230,00

3.866.500,00

13.182.730,00

ком

22.560

9.500

32.060

295,00

6.655.200,00

2.802.500,00

9.457.700,00

ком

540

100

640

914,00

493.560,00

91.400,00

584.960,00

ком

18.610

4.000

22.610

420,00

7.816.200,00

1.680.000,00

9.496.200,00

ком

1.000

4.500

5.500

1.100,00

1.100.000,00

4.950.000,00

6.050.000,00

ком

40.000

9.000

49.000

149,00

5.960.000,00

1.341.000,00

7.301.000,00

ком

340

180

520

2.685,00

912.900,00

483.300,00

1.396.200,00
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Хидроксипропилметил
целулоза 2%2,5%

18

19

Контраст плаво,
за бојење
предње капсуле,
концентрација
трипан плавог
0,05% или више

ml

19.180

8.000

27.180

275,00

5.274.500,00

2.200.000,00

7.474.500,00

ml

5.390

1000

6.390

1.839,00

9.912.210,00

1.839.000,00

11.751.210,00

/

221.955.980,00

106.843.500,00

328.799.480,00

Укупно

Партија 1 – Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата,
изливена у комаду
Пречник оптичког дела 5,75-6,4 mm
Распон диоптрије од +6 до +30 или више ( са инкрементима 0,5 Д најмање, за диоптрије од
+10 до +30)
- Индекс рефракције ≥ 1,45
- square edge
- Без ангулације хаптика и са step vaulted hapticima ili sa offset дизајном хаптика или stable force
хаптицима
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертриџом за свако интраокуларно сочиво.
У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињекторима, обавезан је
да испоручи најмање два ињектора за вишекратну употребу свакој установи која има уговорену
набавку сочива до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1000 сочива,
Понуђач је обавезан да испоручи најмање три ињектора за вишекратну употребу. Број припадајућих
кертриџа мора бити 5% већи од броја набављених сочива.
-

Партија 2 - Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофилног акрилата,
изливена у комаду
Пречник оптичког дела 5,75-6,25 mm
Распон диоптрије од 0 до +30 ( са инкрементима 0,5 Д најмање, за диоптрије од +10 до +30)
square edge
Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертриџом за свако интраокуларно сочиво.
У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињекторима, обавезан је да
испоручи најмање два ињектора за вишекратну употребу свакој установи која има уговорену набавку
сочива до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1000 сочива, Понуђач је
обавезан да испоручи најмање три ињектора за вишекратну употребу. Број припадајућих кертриџа
мора бити 5% већи од броја набављених сочива.
-

Партија 3 - Интраокуларна мека троделна задњекоморна сочива израђена од хидрофобног
акрилата
- Пречник оптичког дела 5,75-6,4 mm
- Распон диоптрије од +6 до +30 ( са инкрементима 0,5 – 1 Д за диоптрије од +6 до +30)
- square edge
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертриџом за свако интраокуларно сочиво
У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињекторима, обавезан је
да испоручи најмање два ињектора за вишекратну употребу свакој установи која има уговорену
набавку сочива до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1000 сочива,
Понуђач је обавезан да испоручи најмање три ињектора за вишекратну употребу. Број припадајућих
кертриџа мора бити 5% већи од броја набављених сочива.
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Партија 4 - Интраокуларна тврда (ПММА) задњекоморна сочива
- Пречник оптичког дела 5,75-6,4 mm
- Распон диоптрије од +6 до +30 (са инкрементима 0,5 - 1 Д за диоптрије преко +10)
Партија 5 - Интраокуларна тврда (ПММА) предњекоморна сочива
- Пречник оптичког дела 5,75-6,4 mm
- Распон диоптрије од +6 до +25 (са инкрементима 0,5 – 1 Д за диоптрије преко +10)
- Укупни пречник предњекоморног сочива 12 - 13 mm
Партија 6 - Интраокуларна тврда (ПММА) сочива за корекцију афакије за дужичну фиксацију
- Распон диоптрије од +2 до +30 или више
Партија 7 – Интраокуларна трифокална мека задњекоморна сочива израђена од акрилата
изливена у комаду или мека задњекоморна сочива изливена у комаду са проширеним опсегом
вида и дифрактивним дизајном
-

Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертриџом за свако интраокуларно сочиво.

У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињекторима, обавезан је
да испоручи најмање један ињектор за вишекратну употребу свакој установи која има уговорену
набавку сочива. У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињекторима,
обавезан је да испоручи 5% више кертриџа у односу на уговорену количину сочива.

Партија 8 - Торична интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од акрилата изливена
у комаду
- square edge
- Без ангулације хаптика и са step vaulted hapticima ili sa offset дизајном хаптика или stable force
хаптицима
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертриџом за свако интраокуларно сочиво
У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињекторима, обавезан је
да испоручи најмање један ињектор за вишекратну употребу свакој установи која има уговорену
набавку сочива. У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињекторима,
обавезан је да испоручи 5% више кертриџа у односу на уговорену количину сочива.
За партије 9 и 10 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која
ће садржати појединачне дозе од 0,5 ml или више.
За партију 18 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која ће
садржати појединачне дозе од 1 до 2 ml.
За партију 19 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која ће
садржати појединачне дозе 0,5 до 2 ml.

