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Сектор за јавне набавке 
08/2 број:404-1-79/19-20 
6.1.2020. године 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Интраокуларна 
сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову 
имплантацију, број ЈН 404-1-110/19-81, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 03.1.2020. године заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу са захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број ЈН 404-1-110/19-81, у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање број 1:  
 

  У склопу прилога Б "Техничка спецификација/списак партија" наведено је да је Понуђач у обавези 
да за партије 2, 3, 8, 9 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 обавезан да 
испоручи најмање 3 ињектора за вишекратну употребу", (уколико не располаже једнократним већ 
вишекратним ињектором…) 
 
   Из овога се не може закључити тачан број вишекратних ињектора које понуђач треба да испоручи 
установама, обзиром да нису прецизиране тачне количине сочива по установама, и то за сваку партију 
засебно.  
   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 да испоручи уз сочива, због различитих комбинација броја установа које ће радити са 
одређеним сочивима и броја сочива за која ће установе закључити уговор. 
   
 Верујемо да су ови подаци били познати приликом припреме конкурсне документације, за процену 

оквирног броја сочива по свакој партији, те да су доступни Наручиоцу. 
 
  Молимо Вас да прецизно наведете број ињектора за вишекратну употребу које понуђач треба да 
испоручи, по партији, за понуђену укупну цену, уколико нуди ињектор за вишекратну употребу, за сваку 
партију засебно или да наведете оквирне количине сочива по установама (Купцима/Крајњим 
корисницима), за сваку партију засебно.  
 
 Одговор број 1: 
 

Како се предметна јавна набавка спроводи у циљу закључења Оквирног споразума, није могуће 
навести тачан број вишекратних ињектора, јер исти зависи од количина интраокуларних сочива које ће 
бити предмет уговора које здравствене установе непосредно закључују са добављачем. Саставни део 
конкурсне документације су оквирне количине предметних добара, као и списак здравствених установа 
из Плана мреже здравствених установа за које се спроводи ова јавна набавка. 
 
 
 Питање број 2: 
 

Молимо Вас да у конкурсну документацију укључите одговарајући образац за партије 11 и 12, у 
који би Понуђач унео податке о вискозитету и поседовању ФДА за понуђене производе, (при чему би 
наведене податке доказивао на начин већ описан у конкурсној документацији и одговору Наручиоца на 
питања Понуђача). 
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Одговор број 2: 
 
Имајући у виду да је дана 31.12.2019. године, заинтересовано лице уложило Захтев за заштиту 

права за партије 11 и 12,  заустављене су све даље активности  које се тичу поменутих партија, до 
доношења одлуке о поднетом Захтев за заштиту права. 

 
Питање број 3: 

 
Молимо Вас за појашњење – да ли Понуђач, који је уједно и носилац уписа понуђених добара у 

регистар медицинских средстава АЛИМС, треба да попуњава, оверава и доставља  Образац 11. у склопу 
своје понуде? 
 
 Одговор број 3: 
  
 Понуђач који је и носилац уписа понуђених добара у регистар медицинских средстава АЛИМС 
није у обавези да попуњава, оверава и доставља  Образац 11. у склопу своје понуде. 
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