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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 

1. Сажетa питањa : 
 
Питање за  јавну набавку 42/17-Д/ОП - опрема за офтамологију 
 
Минималне техничке карактеристике које сте навели испуњава један понуђач.Молим Вас како би поштовали 
Начело обезбеђивања конкуренције , члан 10. Закона о јавним набавкама да измените минималне техничке 
карактеристике и дозволите да понуђачи  учествују равноправно у јавној набавци. 
 
И прихватите карактеристике за аутокераторефракотометар : 
 
Кореалну рефракцију 33,75Д до 67,50Д уместо 35Д до 65,5Д јер ове параметре испуњава само један понуђач 
Корнеални астигматизам 0 до - 10 Д уместо 0 до - 15 Д јер параметре  
Моторизован носач браде са померањем у опсегу од 30 мм јер 65мм испуњава само један понуђач 
ЛЦД колор дисплеј величине 5,7 инча уместо 6,4 инча коју карактеристику може да испуни само један 
понуђач 
Молимо Вас да измените техничку спецификацију како би понуђачи били у равноправном положају. 

 
1. Одговори : 
 
Наручилилац остаје при техничком захтеву да корнеална рефракција треба да буде мин.од 35 до 67,5Д јер 
постоји више понуђача који то могу да испуне. 
Наручилилац остаје при техничком захтеву да корнеални астигмантизам треба да буде мин.од 0 до -15Д јер 
постоји више понуђача који то могу да испуне. 
Наручилилац остаје при техницком захтеву да померање моторизованог носача браде треба да буде мин. 
65мм јер постоји више понуђача који то могу да испуне. 
Наручилилац остаје при техничком захтеву да  ЛЦД колор дисплеј  треба да буде мин. 6.4 инча јер постоји 
више понуђача који то могу да испуне. 
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