
 

08/2 број: 404-1-15/14-13 
24.02.2014. године 
 
   
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези јавне 
набавке Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива за 2014. годину, 
број 404-1-110/14-31 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 
број 124/12) 
 
 
           Заинтересовано лице се дана 21.02.2014. године, обратило захтевом за 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног материјала за уградњу 
интраокуларних сочива за 2014. годину, број 404-1-110/14-31, сагласно одредби члана 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
Питањa заинтересованог лица: 

 
1. “У склопу додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач треба да 
приложи доказ да му рачун није био у блокади у последњих 6 месеци.  
Молимо Вас за навођење тачног временског периода на који наведена потврда о броју       
дана неликвидности Народне банке Србије треба да се односи?“ 

 
2. „За партије 1, 2, и 3 - у прилогу IV "Техничка спецификација" (страна 9), у табели су у 
колони "Паковање" наведене различите минималне запремине тражених 
производа  ("0.8мл или више", "0.8мл или више", "0.75мл или више"). У колони "Јед. мере" 
наведен је "мл" - из овога се може закључити да понуђач треба да искаже јединичну цену 
прерачунату на 1 милилитар (мл). 
 У Обрасцу бр. 4.1 - Образац понуде, за партије 1, 2, 3 - у приложеној табели су у колони "III 
- ЈЕДИНИЦА МЕРЕ" наведене запремине производа ("0.8мл или више", "0.8мл или више", 
"0.75мл или више") - из овога се може закључити да понуђач треба у колони "V - 
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА" да унесе цену исказану по паковању понуђеног производа (а не по 1 
милилитру као што је тражено у обрасцу "Техничка спецификација") 
Молимо Вас за недвосмислено изјашњавање шта је тачна јединица мере за добра из               
партија 1, 2 и 3. - 1 милилитар (мл) или појединачно паковање производа (ком). 

 
 3. „У Обрасцу бр 4.1 - Образац понуде, у  схеету "Упутство", стоји да је понуђач у обавези 
да на означена места у табели унесе заштићени назив понуђеног производа као и 
произвођача понуђеног производа.  
Молимо Вас да нам укажете на место у обрасцу где је потребно уписати заштићени назив и 
произвођача производа, с обзиром да приложени Образац понуде не садржи поље у 
табели или линије на којима се ови подаци могу уписати.“ 
 
 4. “ Молимо Вас за изјашњавање да ли је прихватљиво да за партије 1. и 2. понуђач 
понуди добро које представља комбинацију натријум хијалуроната у хондроитин сулфату 
(или неку другу комбинацију натријум хијалуроната и друге супстанце), с обзиром да је 
добро које представља комбинацију тражено само у спецификацији за партију 3. 
 
 5. „Молимо Вас да и за партију 3. наведете тачне концентрације или прихватљиве распоне 
концентрација натријум хијалуроната и хондроитин сулфата у траженој "комбинацији 
натријум хијалуроната у хондроитин сулфату", као што је наведено за све остале партије у 
којима је тражено добро вискоеластик. 
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Одговори наручиоца: 
 

1. Потврда НБС о данима неликвидности треба да обухвати период од 4.08.2013.- 
4.02.2014. године. 

2. Тачна јединица мере за добра из партија 1,2,3,4 и 7 је милилитар а за партије 5, 6 

8, 9, 10 и 11 је комад. 

3. Наручилац ће накнадно кориговати Образац понуде са пратећим упутством. 

4. За наручиоца није прихватљиво да понуђачи за партије 1. и 2. понуде добро које 

представља комбинацију  натријум хијалуроната у хондроитин сулфату (или неку 

другу комбинацију натријум хијалуроната и друге супстанце). 

5. Наручилац  прецизира распон концентрација за партију 3 у следећој комбинацији - 

Natrijum hijaluronata (од 1,4% -4%)   u hondroitin sulfatu ( од 3%-5%) ili Natrijum 

hijaluronat koncentracije 3%. 
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