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

08/2 број: 404-1-25/16-7 
13.06.2016. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 

Интраокуларних меких троделних задњекоморних сочива израђених од хидрофобног акрилата, 
број 404-1-110/16-27 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Дана 10.06.2016. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило 
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Интраокуларних 
меких троделних задњекоморних сочива израђених од хидрофобног акрилата, број 404-1-110/16-
27 у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15). 

 

 Питање заинтересованог лица: 
  

“  У склопу прилога B "Техничка спецификација" наведено је да је произвођач у обавези да 

испоручи: 

 - најмање 2 ињектора за вишекратну употребу свакој установи за количину до 300 уговорених 
сочива. 
  - најмање 2 ињектора за вишекратну употребу свакој установи на сваких 200 додатно 
уговорених сочива.  
   Из овога се не може закључити тачан број вишекратних ињектора које понуђач треба да 
испоручи установама, с обзиром да нису прецизиране тачне количине сочива по установама, за 
сваку партију засебно.  
    Молимо Вас да прецизно наведете број ињектора за вишекратну употребу које понуђач треба 
да испоручи за понуђену укупну цену, уколико нуди ињектор за вишекратну употребу.” 
 

 Одговор наручиоца: 
 

Наручилац доставља оквирне количине сочива по здравственим установама, како би 
потенцијални понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду. 

Oквирне количине интраокуларних меких троделних задњекоморних сочива израђених 
од хидрофобног акрилата по здравственим установама 

ОБ Суботица 10 

ОБ Зрењанин 90 

ОБ Вршац 
 
 

ОБ Панчево 15 

ОБ Сомбор 47 

Општа болница  Врбас 
 
0 

КЦ Војводине Нови Сад 350 

Општа болница Сремска Митровица 360 

Општа болница Лозница 300 

Општа болница Шабац  
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Општа болница Ваљево 116 

Општа болница Смедеревo 
 
 

Општа болница "Стефан Високи" 
Смедеревска Паланка 

 
 

Општа болница Пожаревац 
 
 

Клинички центар Крагујевац 100 

Општа болница Ћуприја 30 

Општа болница Бор 
 
 

Здравствени центар Зајечар 
 
 

Здравствени центар Ужице 102 

Здравствени центар Чачак 490 

Општа болница Краљево- 
 
 

Општа болница Крушевац 
 
 

Клинички центар Ниш  

Општа болница Прокупље 520 

Општа болница Пирот 
 
 

Општа болница Лесковац 100 

Здравствени центар Врање 
 
 

Здравствени центар Косовска 
Митровица 

3 

Клиничко-болнички центар 
"Звездара" 

342 

Клинички центар Србије 4800 

 

Наручилац овим путем истиче да одговор на питање представља појашњење конкурсне 
документације а не измену конкурсне документације а све у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 

57016.49/14 


