
   
НАРУЧИЛАЦ ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

АДРЕСА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР.9 

БРОЈ АКТА 5/18 

ДАТУМ 23.07.2018.ГОД. 

 

 

Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде у поступку јавне 

набавке мале вредности- санитетски и други  потрошни медицински  материјал, 

ЈНМВ бр.5/18 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“, 

бр.124/12,14/15,68/15), наручилац Дом здравља Брус, даје следеће одговоре и 

појашњења конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности- 

набавка санитетског и другог потрошног медицинског материјала, ЈНМВ бр.5/18 , 

која су објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.dzbrus.org.rs. 

 

ПИТАЊЕ 1. 

 

Потенцијални понуђач се у поступку јавне набавке обратио следећим захтевом за 

појашњењем : 

 Обзиром да је у измењеној документацији  прецизније одређен и дефинисан опис 

потребних добара као и јединице мере за неке препарате, мишљења смо да треба 

изменити и конкретније одредити још неке препарате: 

« Ставка 4. Треба да стоји  Cinkfosfatni cement паковање min od 100g + min 50 ml , 

како би се могао понудити и еквивалентни производ 

Ставка 6. У опису треба додати тако да стоји Средство за дефинитивно пуњење 

канала корена на bazi cinkoksig eugenola I deksametazona ( јер такав опис одговара 

Endomethasonu), 15g+10ml 

Ставка 9. У опису треба избрисати 3g, а јединицу мере изразити u “g”, и сходно 

томе изменити укупну количину  

Ставка 12. У опису треба дефинисати pak   a 4kom 

Ставка 13. У опису треба дефинисати pak a 10 kom 
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Ставка 16. У опису треба избрисати 3g , а јединицу мере изразити јединицу мере на 

“g” и сходно томе изменити укупну количину, како би се могао понудити И 

паралелни препарат 

Ставка 17. У опису треба изменити паковање 20g + 10ml 

Ставка 21. У опису дефинисати паковање a 12kom 

Ставка 25. Материјал за дезинфекцију канал корена , изменити 20ml, и јединицу 

мере изразити на мл , и сходно томе изменити укупну количину , како би се могао 

понудити и паралелни препарат који има и другачије паковање од 20ml. 

  

Молимо Вас да размотрите и уважите наше сугестије у циљу добијања исправне и 

законите конкурсне документације. 

 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 

 

Наручилац прихвата сугестије потенцијалног понуђача. Извршиће се измене и 

допуне конкурсне документације за партију 11- стоматолошки материјал, у циљу 

добијања исправних  и законитих понуда и продужити рок за достављање понуда. 

 

 

                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 


