
   
НАРУЧИЛАЦ ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 
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ДАТУМ 18.07.2018.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 : 

 „Молимо да појасните величину паковања као и да у складу са Законом о јавним 

набавкама и Законом о лековима извршите исправке за следеће : 

 

1.Ставка 1-Материјал “Alvocure” је материјал произвођача Prevest-Denpro,увозника 

Vetmetal,па се као такав не може наћи у овој спецификацији јер је то једини 

понудјач који би могао да понуди исправну понуду јер једини на тржишту Србије 

прометује овим материјалом.У циљу добијања исправних И конкурентних понуда 

потребно је да ову ставку изместите у посебну партију,или да је избришете. 

2.Ставка 2- артикулациони папир-молим појасните величину паковања-уобичајено 

је 12 блокова по 12 листића-прецизирајте. 

3.Ставка 4- ово је назив материјала,а он не би смео да се појављује без речи”или 

одговарајући”-прецизирајте паковање- Cegal N/BV је у паковању од 120 gr+50 ml. 

4.Ставка 5-Email preparator је такодје фабрички назив,па уместо тога  или додајте 

“или одг.”,или наведите генерички  назив,а паковање је 6 грама.Изразите јединицу 

мере у грамима а не у паковањима. 

5.Ставка 6-и ово је фабрички назив за “материјал за дефинитивно пуњење канала 

корена на бази зинк оксида И еугенола са додацима кортизон ацетата,тимол јодида 

или слично...Паковање изразите у најмањој јединици мере-прах -12 gr+ течност-10 

ml 

http://www.dzbrus.org.rs/


6.Ставка 7- материјал за заливање фисура-изразите јед.мере у гр-пример-јед.мере 

грам,а количина 7,6 или 8 … 

7.Ставка 8-дефинишите да ли је материјал за флуоризацију средње комцентрације-

јед.мере мл,а количина-1250 

8.Ставка 9-уместо наводјења назива-гласиономер цемент за подлоге 

једнокомпонентни-јед.мере гр,а количина 7,5 или 8 

9.Ставка 10- прецизирајте величину паковања-измените назива јер је ово фабричко 

име,постоје разлике у паковањима од 10 комада до 40 комада 

10.Ставка 11- наведите да је паковање од 120 комада-ово је уобичајено 

11.Ставка 16-уместо фабричког материјала наведите генерички- јединица мере 

грам,аколичина-15 

12.Ставка 17-Наведите генерички назив И величину паковања-пример Кариофил-З 

је у паковању од 35 гр+20 мл,али постоје И друга паковања 

13.Ставка 19-материјал сте већ захтевали под ставком 5-проверите 

14.Ставка 21- колико вам је матрица потребно?да ли су комади или паковања 

15.Ставка 24- да ли је паковање од 100 комада?прецизирајте 

16.Ставка 25-навели сте И назив материјала И производјача,а то је веома погрешно 

И забрањено-прецизирајте колико вам је грама потребно,а материјал је “материјал 

за привремено затварање кавитета... 

17.Ставка 26-ово је материјал који већ одавно није регистрован,а на тржишту не 

постоји ни један еквивалент-морате га избрисати из спецификације 

18.Ставка 27-материјал је у поступку обнове регистрације,уколико прихватате 

потврду од АЛИМС-а уместо решења можете га оставити у спецификацији,а 

уколико не онда га издвојите у посебну партију”материјал за дезинфекцију канала 

корена”. 

19.Ставка 28- И ово је назив композита,изразите у грамима И додајте”или одг.” 

20.Ставка 29-уместо имена-фабричког-ставите светлосно полимеризујући адхезив 

,јед.мере гр,а количина100 

21.Ставка 30-изразите траке у комадима,јед.мере комад, а количина 750 

22.Ставка 31-Вантал-додајте “или одг.”,јед.мере грам, аколичина 200 

23.Ставка 33-уобичајено је паковање од 100 комада,прецизирајте 

24.Ставка 34-додајте-округли за колењак-ово је уобичајено 

 

Уциљу добијања исправних и конкурентних понуда потребно је да су материјали 

адекватно описани,без преферирања појединих”понуђача”.” 

 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 

 

Наручилац   прихвата сугестије потенцијалног понуђача. Извршиће се  измене и 

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

техничких спецификација и обрасцу понуда, а у циљу добијања конкурентних и 

исправних понуда. 

 

                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 



 

 

 

 


