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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 30.10.2017. године и 31.10.2017. 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 односи на техничку спецификацију у
Прилогу Б , за партију 11, тражено је медицинско средство “ Ножић за главну инцизију троугласти
са меркером или од аустенитног челика“.
Молимо комисију да тачно наведе о ком типу маркера који служе као индикатори ширине реза је
реч?
Одговор 1: Сви типови маркера-индикатора дубине/ширине реза и маркераиндикатора ширине реза су прихватљиви.
Сходно наведеном Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој
спецификацији.

Питање 2: Молим Вас да појасните да ли се техничком спецификацијом за ЈН 404-1110/17-37, партија 7, под појмом “проширени опсег вида” подразумевају и други модели
мултифокалних ИОЛ, а не само трифокалних?
Одговор 2: Наведеном техничком спецификацијом за партију 7 предметног поступка,
дефинисана су не само трифокална интраокуларна сочива, већ и друга монофокална
сочива која омогућавају проширени опсег вида својим дифрактивним дизајном уз
формирање елонгираног фокуса. На тај начин, избегава се дистрибуција светлости између 2
фокуса као код мултифокалних сочива, смањење количине светлости и смањење
контрастне сензитивности, те појаве забљештавања у ноћним условима. Техничком
спецификацијом нису предвиђена мултифокална сочива због горе поменутих проблема, а
давањем могућности понуде и трифокалних и монофокалних сочива са дифрактивним
дизајном обезбеђује се тренутно најбоље решење за постизање проширеног опсега вида.
Питање 3: У Глави VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, као обавезна садржина понуде тражи
се под тачком 2.1 g) документација наведена у одељку II – Техничка спецификација:

„Упутство за употребу за сва понуђена добра за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.“ (стр 22).
Наше питање гласи:
Да ли се упутства за употребу за понуђена добра за ове партије могу сматрати као документација
предвиђена ставком 1.2 – „Документација која се односи на техничке карактеристике, квалитет и
техничку документацију“. Односно, да ли је довољно доставити ову документацију само на страном
језику (енглеском)?
Одговор 3: Конкурсном документацијом у делу VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА је
дефинисано тачком 1 – Језик - да понуда и остала документација која се односи на понуду
морају бити на српском језику.
Документација која се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку
документацију, може се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), коју
је понуђач на захтев наручиоца дужан да преведе на српски језик.
Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача. У случају
спора релевантан је превод документације на српски језик.
Сходно наведеном, понуђач није у обавези да упутство за употребу за сва понуђена
добра за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, достави на српском језику.
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