
ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА 
Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је 

неопходан за његову имплантацију БР 404-1-110/19-81 

 
 

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 

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 
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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 

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 

 
Партија 1 - Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата, 
изливена у комаду 
 
- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,40 mm 
- Распон диоптрије од +6 до +30 или више (са инкрементима 0,5Д најмање за  диоптрије од +10 
до +30) 
- Индекс рефракције > 1,55 
- Square edge 
- Без ангулације хаптика и са step vaulted хаптицима или са 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 ињектором, 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 0,5Д 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 ињектором, 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 задњекоморна сочива 
 
- Распон диоптрије од -5 до 0  
- Square edge 
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертриџом за свако интраокуларно сочиво. 
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У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињектором, 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 4 - Интраокуларна мека асферична троделна задњекоморна сочива израђена од 
хидрофобног акрилата, фабрички упакована у једнократни ињектор 
 
- Пречника оптичког дела 5,75 - 6,40 mm 
- Распон диоптрије од +6 до +30 (са инкрементима 0,5Д) 
- Модификовани``C - Loop`` хаптици , са ангулацијом хаптика 5 степени 
- Square edge или Sharp edge 
- Асферични дизајн оптичког дела 
- Фабрички упаковано у једнократни ињектор (``preloaded``) 
 
Партија 5 - Интраокуларна тврда (ПММА) задњекоморна сочива  
 
- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,40 mm 
- Распон диоптрије од +6 до +30 (са инкрементима од 0.5Д за диоптрије преко +10 Д) 
 
Партија 6 - Интраокуларна тврда (ПММА) предњекоморна сочива  
 
- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,40 mm 
- Распон диоптрије од +6 до +25 (са инкрементима од 0.5Д за диоптрије преко  

+10 Д) 
- Укупни пречник предњекоморног сочива  12 до 13 mm  
 
Партија 7 - Интраокуларна тврда (ПММА) сочива за дужичну фиксацију  
 
- Распон диоптрије од +2 до +30 или више 
 
Партија 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 
 
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертриџом за свако интраокуларно сочиво. 
 

У случају да понуђач не располаже једнократним већ вишекратним ињектором, 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 9 - Торична интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од aкрилата, 
изливена у комаду 
 
- Square edge 
- Без ангулације хаптика и са step vaulted хаптицима или са 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 ињектором, 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 
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сочива, Понуђач је обавезан да испоручи најмање три ињектора за вишекратну употребу. Број 
припадајућих кертриџа мора бити 5% већи од броја набављених сочива. 

Партија 10 - Интраокуларна мека асферична једноделна задњекоморна сочива израђена од 
хидрофобног акрилата, фабрички упакована у једнократни ињектор 
 
- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,40mm 
- Распон диоптрије од +6 до +30 са инкрементима од 0,5Д  
- Square edge или Sharp edge 
- Асферични дизајн оптичког дела 
- Модификовани ‘’open-loop’’ хаптици без ангулације хаптика , са step vaulted, offset  
 или stable force дизајном хаптика , са индексом рефракције > 1.55 ;  или  
 модификовани “C-loop“ хаптици са ангулацијом хаптика 5 степени и са индексом 
 рефракције > 1.52   
- Фабрички упаковано у једнократни ињектор (``preloaded``) 
 

За партије 11 и 12 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која 

ће садржати појединачне дозе од 0,5 ml или више. 

За партију 21 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која ће 

садржати појединачне дозе од 1 до 2 ml. 

За партију 22 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која ће 

садржати појединачне дозе 0,5 до 2 ml. 

За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 понуђач доставља Изјаву да ће обезбедити неопходан 

распон диоптрија, као и да ће извршити замену диоптрија, у складу са потребама Купца, дату 

под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 понуђач је у обавези да достави упутство за употребу за 

сва понуђена добра у наведеним партијама 

 


