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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 
 

На захтев о изменама техничких карактеристика за аутокераторефрактометар и шпалт лампу добили смо 
одговор од Вас да постоји више понуђача могу испунити следеће техничке караклтеристике : 
 
Кореалну рефракцију  35Д до 65,5D  
Корнеални астигматизам  0 до - 15 D 
Моторизован носач браде са померањем у опсегу  65мм  
LCD колор дисплеј величине  6,4 инча  
 
Увидом у регистар Агенције за лекове и медицинска средстава који је јавно доступан на wеб страници 
www.alims.gov.rs модели апарата који су регистровани на подручју Републике Србије са техничким 
карактеристикама које сте навели искључиво испуњава један понуђач са  моделом  произвођача ZEISS  модел 
Visuref 100. 
 
Молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу техничких карактеристика и то : 
Кореалну рефракцију 33,75D до 67,50D уместо 35D до 65,5D 
Одговор: Наручилац не прихвата предлог потенцијалног понуђача из разлога, јер би то значило пооштравање 
критеријума у смислу захтевања још ширег опсега што може довести до ограничавања конкуренције међу 
понуђачима. 
 
Корнеални астигматизам 0 до – 10D уместо 0 до – 15D  
Одговор: Наручилац је такође, истраживањем тржишта и увидом у Регистар АЛИМС утврдио да више апарата на 
тржишту поседује функцију корнеалне рефракције у опсегу од 0 до +15. Захтевана карактеристика остаје 
непромењена. 
 
Моторизован носач браде са померањем у опсегу од 30 мм јер 65мм  
Одговор: Наручилац је такође, истраживањем тржишта и увидом у Регистар АЛИМС утврдио да више апарата на 
тржишту поседује захтевану карактеристику. С тим у вези, а у циљу обезбеђивања што веће конкуренције међу 
понуђачима, за Наручиоца ће бити прихватљиво уколико се понуди апарат који поседује моторизовани носач 
браде са померањем у опсегу од мин. 65мм или више са одступањем +/-10%. 
 
LCD колор дисплеј величине 5,7 инча уместо 6,4 инча 
Одговор: Наручилац је такође, истраживањем тржишта и увидом у Регистар АЛИМС утврдио да више апарата на 
тржишту поседује дисплеј величине 6.4 инча или већи. Захтевана карактеристика остаје непромењена. 
 
Такође техничке карактеристике за шпалт лампу : 
Корекција аметропије на – 6D ДО +6D уместо – 8D до + 8D 
Одговор: Наручилац је такође, истраживањем тржишта и увидом у Регистар АЛИМС утврдио да више апарата на 
тржишту поседује функцију корекције аметропије од -8D до +8D. Захтевана карактеристика остаје непромењена. 
 
 
Молимо Вас да измените техничке карактеристике јер нису у складу са Начелом обезбеђивања конкуренције , 
члан 10. Закона о јавним набавкама. 
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