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ПРЕДМЕТ: Допуна додатнoг појашњења конкурсне документације број 404-1-70/14-16
од 31.10.2014. године, у вези јавне набавке Потрошног материјала за уградњу
интраокуларних сочива за период од шест месеци, број 404-1-110/14-85 сагласно
члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12)
Дана 28.10.2014. године заинтересовано лице се путем факса обратило захтевом за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног материјала за уградњу
интраокуларних сочива за за период од шест месеци, број ЈН 404-1-110/14-85 у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).


Питањe заинтересованог лица:

„„ Наручилац је формулацијом у тексту медицинског средства за „концентрацију трипан
плавог 0,1%, фаворизовао само понуђача који има овакву концентрацију и аутоматски
елиминисао већину светских произвођача офтамолошког контраст плавог, чија је
концентрација испод 0,1%.
Напомињемо да у регистру медицинских средстава у АЛИМС-у од четири
регистрована, само трипан плаво једног произвођача има концентрацију од 0,1% а сви
преостали испод те вредности (види веб сајт http:/www.alims.gov.rs/ciril/medicinska –
sredstva/pretrazivanje-medicinskih –srestava/).
Овим се, по нама, директно угрожава начело обезбеђивања конкуренције ( члан 10.
Закона о јавним набавкама Сл. Гласник РС бр. 124/12 од 29.12.2012) Због тога Вас молимо
да се измени постојећа спецификација и да она гласи „...концентрација трипан плавог до
0,1%“.?“
 Одговор наручиоца:
Накнадном провером у АЛИМС као и додатним испитивањем тржишта стручни део
комисије констатује да је регистровано више произвођача који нуде предмет набавке.
У складу са наведеним стручни део комисије мења техничку спецификацију, односно
тражену концентрацију трипан плавог и иста сада гласи:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЈЕД.
МЕРЕ

7.

Kontrast plavo, za bojenje prednje kapsule,
koncentracija tripan plavog od 0,05 do 0,1%

ml

КОЛИЧИНА

1.335

Наручилац појашњава да концентрација трипан плавог од 0,05% до 0,1% обухвата и
концентрацију 0,05 и 0,1%.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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