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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 13.05.2019. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
Тачка 3. 
Питање: Молимо вас да измените тачку 3 тако да гласи „Моторизовани фокус минимално 30мм или више“, пошто 
техничке карактеристике и техничка решења појединих микроскопа омогућавају да се и са мањим опсегом кретње фокуса 
постигне исти или чак и већи ефекат јер је дубина фокуса у старту и без икакве кретње и до 50% већа па нема потребе за 
већим опсегом покретања. 
Одговор: Наручилац остаје при захтеву из техничке спецификације јер  је истраживањем тржишта утврђено да постоји 
више савремених микроскопа  који поседују  минимални  моторизовани фоцус од  45 мм. 
 
Тачка 4. 
Питање: Молимо вас да измените тачку 4 тако да гласи “XY померање мин. 40мм или више”, пошто техничке 
карактеристике И иновативна технолошка решења појединих микроскопа омогућавају да зона тзв. црвеног рефлекса буде 
и до 6 пута већа у односу на стандардне микроскопе те се самим тим значајно смањује потреба за великим опсегом XY 
покретања главе микроскопа тј. омогућава се да се И са мањим опсегом XY кретње добије значајно боља техничка 
карактеристика у смислу ширине зоне црвеног рефлекса. 
Одговор: Наручилац остаје при захтеву из техничке спецификације ,  јер  савремени микроскопи  који постоје на тржишту 
имају  XY померање  мин. 60џ60мм.   XЗ померање микроскопа нема никакве везе са црвеним рефлексом,  већ са 
могућношћу да се микроскоп  адекватно позиционира  без потребе да се помера руком већ ножном командом. 
 
Тачка 8. 
Питање: Молимо вас да измените тачку 8 тако да гласи “Окулари 10џ или више”. На тај начин бисте омогућили већем 
броју потенцијалних понуђача да учествује у поступку јавне набавке и тиме обезбедили начело конкуренције. Слична 
техничка карактеристика је тражена и на недавно расписаним јавним набавкама операционих микроскопа за 
офталмологију које је расписала референтна установа из области офталмологије Очна клиника КЦС Београд, као и 
Министарство здравља Републике Србије које је расписало јавну набавку за два операциона микроскопа за 
офталмологију и у оба случаја су тражени микроскопи који имају окуларе 10џ или више. 
Одговор: Наручилац остаје при захтеву из техничкеспецификације ,  јер  савремени микроскопи  имају  могућност  да 
користе окуларе 12,5џ. 
 
Тачка 9. 
Питање: Молимо вас да измените тачку 9 тако да гласи “Интегрисано ЛЕД или халогено осветљење”. На тај начин бисте 
омогућили већем броју потенцијалних понуђача да учествује у поступку јавне набавке И тиме обезбедили начело 
конкуренције. Слична техничка карактеристика је тражена И на недавно расписаним јавним набавкама операционих 
микрископа за офталмологију које је расписала референтна установа из области офталмологије Очна клиника КЦС 
Београд, као И Министарство здравља Републике Србије које је расписало јавну набавку за два операциона микроскопа 
за офталмологију И у оба случаја су равноправни били микроскопи који имају ЛЕД И халогено осветљење. 
Одговор: Наручилац остаје при захтеву из техничкеспецификације. Анализом  је утврђено да су оперативни трошкови  
знатно мањи ако се користи  уређај са ЛЕД осветљењем. 
 
Тачка 11. 
Питање: Молимо вас да измените тачку 11 тако да гласи “УВ заштитни филтер и ИР заштитни филтер”. Слична техничка 
карактеристика је тражена И на недавно расписаним јавним набавкама операционих микроскопа за офталмологију које је 
расписала референтна установа из области офталмологије Очна клиника КЦС Београд, као И Министарство здравља 
Републике Србије које је расписало јавну набавку за два операциона микроскопа за офталмологију И у оба случаја су 
тражени микроскопи који имају УВ и ИР заштитне филтере. 
Одговор: Наручилац остаје при захтеву из техничкеспецификације. Тражени филтери одговарају  операционом 
микроскопу са ЛЕД осветљењем. 
 
Тачка 13. 
Питање: Молимо вас да се тачка 13 потпуно брише из списка минималних техничких карактеристика, јер сматрамо да је 
потпуно ирелевантна техничка карактеристика за извођење било које хируршке процедуре у офталмологији. 



 

 
Операциони микроскоп 

50/19-Д/ОП 
 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне 

Одговор: Наручилац остаје при захтеву из техничкеспецификације. Због  ограничене манипулативности постојећег  
операционог стола  неопходно је да  микроскоп  има  тражени  опсег вертикалног  померања. 
Додатни услов, ставка б): 
 
Питање: Молимо вас да измените конкурсну документацију у делу који се односи на додатни услов у којем се доказује 
кадровски капацитет у којем је наведено да да понуђач треба да има најмање 2 сервисера, тако да буде довољно да 
понуђач у радном односу има минимум 1 (једног) радно ангажованог сервисера који је сертификован и обучен за 
сервисирање И одржавање опреме која је предмет набавке, што је сасвим довољан услов за учешће у предметној јавној 
набавци, који не ограничава конкуренцију међу понуђачима. 
Одговор: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације будући да је за несметано функционисање, 
одржавање и сервисирање медицинског средства ове класе и категорије неопходно да потенцијални понуђач обезбеди 
бар 2 сертификована сервисера. Уколико не располажу сопственим сервисом понуђачима је дата могућност да се 
удружују и заједнички наступају са сервисима који имају довољан број радно ангажованих сервисера. 
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