
 

 

 1 

08/2 Број: 404-1-7919-16 
  31.12.2019. године 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
У ПОСТУПКУ ИНТРАОКУЛАРНА СОЧИВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ 

МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА ПАРТИЈЕ 1, 4, 10, 
11 И 12 

Број јн: 404-1-110/19-81 
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд  

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање: 
www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће спровести поступак 
јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци 
закључивати здравствене установе из Плана мреже здравствених установа. 

 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

6. Врста предмета: Добра 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

     Предмет јавне набавке Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију: 

 

 

Бр. 
партије 

Назив партије  Јед. мере Количине   
Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а   

1 

Интраокуларна мека 
задњекоморна сочива 

израђена од хидрофобног 
акрилата, изливена у комаду 

ком 15.000 4.500,00 67.500.000,00 

2 

Интраокуларна мека 
задњекоморна сочива 

израђена од хидрофилног 
акрилата, изливена у комаду 

ком 6.000 3.000,00 18.000.000,00 

3 
Интраокуларна 

задњекоморна сочива 
ком 60 5.000,00 300.000,00 

4 

Интраокуларна мека 
асферична троделна 

задњекоморна сочива 
израђена од хидрофобног 

акрилата фабрички 
упакована у једнократни 

ињектор 

ком 4.000 4.500,00 18.000.000,00 

5 
Интраокуларна тврда (ПММА) 

задњекоморна сочива 
ком 2.000 800,00 1.600.000,00 

6 
Интраокуларна тврда (ПММА) 

предњекоморна сочива 
ком 300 1.000,00 300.000,00 
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7 
Интраокуларна тврда (ПММА) 
сочива за дужичну фиксацију 

ком 300 10.000,00 3.000.000,00 

8 

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 

ком 40 50.000,00 2.000.000,00 

9 

Торична интраокуларна мека 
задњекоморна сочива 
израђена од акрилата 

изливена у комаду 

ком 10 28.000,00 280.000,00 

10 

Интраокуларна мека 
асферична једноделна 
задњекоморна сочива 

израђена од хидрофобног 
акрилата фабрички 

упакована у једнократни 
ињектор 

ком 14.000 4.800,00 67.200.000,00 

11 
Натријум хијалуронат 

концентрације 1.4%-1.8% 
ml 20.000 1.000,00 20.000.000,00 

12 

Комбинација Натријум 
хијалуроната (од 1,4% -4%)   у 
хондроитин сулфате ( од 3%-
5%) или Натријум хијалуронат 

концентрације 3% 

ml 9.000 2.000,00 18.000.000,00 

13 

Ножић за главну инцизију 
троугласти са маркером или 

од аустенитног челика 
2,75mm 

ком 28.000 400,00 11.200.000,00 

14 
Ножић за парацентезу 15 

степени 
ком 28.000 295,00 8.260.000,00 

15 

Ирис ретрактори од 
полипропилена - кукице за 

механичку дилатацију дужице 
ком 300 900,00 270.000,00 

16 

Ирис ретрактори од 
полипропилена - кукице за 

механичку подршку капсуле 
ком 100 900,00 90.000,00 

17 
Балансирани раствор за око, 

од 500ml 
ком 15.000 400,00 6.000.000,00 

18 

Балансирани раствор за око у 
кесама за апарат Centurion, 

од 500 ml  
ком 2.000 1.100,00 2.200.000,00 

19 

Самолепљива офтамолошка 
прекривка (drape) са 

колекционом кесицом 
50х60cm, или већи 

ком 40.000 149,00 5.960.000,00 

20 
Капсуларни тензиони прстен 

дијаметра 10 mm или већи 
ком 300 2.685,00 805.500,00 

21 
Хидроксипро-пилметил 

целулоза 2%-2,5% 
ml 25.000 275,00 6.875.000,00 
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22 

Контраст плаво, за бојење 
предње капсуле, 

концентрација трипан плавог 
0,05% или више 

ml 10.000 1.500,00 15.000.000,00 

  
  

  
 Укупно: 272.840.500,00 

 

            Назив и шифра из општег речника набавке: 33731110-7 – интраокуларна сочива и 
33662100-9 - медицински производи у офталмологији 

     Редни број ЈН: 404-1-110/19-81 

8. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Пре истека 
рока за подношење понуда. 

9. Информација да ли наручилац зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке: 

 
Имајући у виду да се Захтев за заштиту права заинтересованог лица односи на партије 

1,4,10,11 и 12, наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке 
за наведене партије, сходно члану 150. став 11. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник“ бр 124/12, 14/15 и 68/15). 
      За остале партије радње у поступку нису заустављене, те ће се поступак отварања 
понуда одржати 08.1.2019. године, како је и заказано. 

 
 
 

59019.136/14 
 
 
 
 
 


