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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке
Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 сагласно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 02.09.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке
Интраокуларних сочива број 404-1-110/15-18 у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).


Питање заинтересованог лица бр. 1:

„Изменом конкурсне документације од 27.08.2015. Наручилац тражи достављање
клиничке студије о стопи глистенинга код траженог сочива, за партије 1. и 3.
„Да ли понуђач може уместо клиничке студије доставити текст из референтног
офталмолошког часописа (нпр. Cataract & Refractive Surgery Today, и слично) са наводима
о стопи глистенинга и позивањем на одговарајућу клиничку студију, са јасно наведеном
референцом?“


Одговор наручиоца на питање број 1:

Неопходно је доставити текст комплетне Клиничке студије са наведеним траженим
параметрима из техничке спецификације без обзира где и када је објављена.


Питање заинтересованог лица бр. 2:

„ Да ли наведени текст или клиничка студија може да се односи на стопу глистенинга у
дужем временском периоду од тражених 1-2 године након уградње сочива?“


Одговор наручиоца на питање број 2:

Временски период може бити и дужи, али је неопходно да јасно буду исказани тражени
параметри из техничке спецификације који се односе конкретно за период од једне или две
године као што је предвиђено техничком спецификацијом.


Питање заинтересованог лица бр. 3:

"С обзиром да произвођач сва своја мека интраокуларна сочива израђује од
потпуно истог хидрофобног акрилатног материјала, што указује на идентичну стопу
глистенинга код свих сочива произвођача - да ли понуђач може поднети изјаву
произвођача у овом смислу и поднети један текст или клиничку студију који ће се односити
на једно од сочива израђених од хидрофобног акрилатног материјала произвођача, а која
би била валидна за понуду и за партију 1. и за партију 3?“


Одговор наручиоца на питање број 3:

Понуђачи су дужни да доставе искључиво клиничке студије за сваку партију посебно
као што је и наведено у техничкој спецификацији.


Питање заинтересованог лица бр. 4:

„Да ли понуђач може доставити текст или клиничку студију која се односи на резултате
ин-витро испитивања стопе глистенинга код понуђених сочива?


Одговор наручиоца на питање број 4:

Наручилац неће прихватити ин-витро испитивања јер она не представљају клиничку
студију.


Питање заинтересованог лица бр. 5:

„Да ли поднесени текст или клиничка студија може бити достављена на страном
језику?““


Одговор наручиоца на питање број 5:

Документација који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку
документацију, може се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику),
које је понуђач на захтев наручиоца дужан да преведе на српски језик.
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