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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 
Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива број 404-1-110/15-76 
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) 
 

Дана 11.09.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног 
материјала за уградњу интраокуларних сочива број 404-1-110/15-76 у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15).  
 

 Питања заинтересованог лица: 
 

За партије 1,2,3 као услов квалитета вискоеластика навели сте „zero shear rate“. 

Молимо да избаците овај услов, с обзиром да је shear rate немогуће измерити при 0 

секунди (мерење динамичке особине приликом статичког стања флуида) и да га 

ниједан произвођач не може ставити на свој каталог. Zero shear rate се може добити 

искључиво екстраполацијом, у ком случају је крајњи резултат недоказив и склон 

манипулацији.  Стандардно се shear rate мери при распону од 0.1/s do 2/s за 

вискоеластике. 

Молимо да измените опис партије 4 - Ножић за главну инцизију троугласти са 

ласерским маркером или од аустенитог челика 2,75мм, односно да избаците речи “од 

аустенитог челика”, с обзиром да аустенити челик (Аустените Стаинлесс Стеел) не 

постоји, већ постоје:  аустенит (Austenite), који се односи на алотроп гвожђа на 

температурама преко 723°C и аустенитни челик (Austenitic Stainless Steel), који је 

најчеšћа врста челика која се користи у индустрији и често за хирурске инструменте. 

 

 Одговори наручиоца: 
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће у каталогу 
тражити да се као доказ потребан за пондерисање достави само вискозитет 
изражен у mPas ili csp a укинути доказ за zero shear rate и температуру. 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за партију 4, па ће уместо  
austenitog čelika тражити аустенитни челик. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 

 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rzzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rzzo.rs

