
I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 
Број: 7451 
Датум: 27.09.2019. 
 

Одговор на питање понуђача 
 
Предмет: Одговор на питањa понуђача за јавну набавку добара број Д 10, „Стоматолошки 

материјал“ 
 
За јавну набавку добара Д 10, „Стоматолошки материјал“, на адресу наручиоца приспела су 
следећа питања: 
 
Питање 1:  
Партија 1-ставке 4 и 5-Базогали ,Галеника се не производе ,па молимо да из целокупног описа ових ставки 
само изоставите паковање од 12 комада.Уобичајено је паковање од 100 комада за оне базне плоче које 
могу бити предмет понуде за ову јавну набавку,а то је неважно обзиром да је јединица мере 
„плоча,односно комад“. 
 
Одговор 1: 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и изоставити паковање од 12 комада. 
 
Питање 2:  
Партија 4-ставка 2-конац се углавном испоручује у паковању од 12 комада.Ово је у вашем случају 
непотребно јер сте захтевали цену за комад,па молимо изоставите из описа „36 ком“ 
-ставка 13-изоставите величину паковања јер је јединица мере  свакако „комад“ 
-ставка 24-уколико сте мислили на „челичне траке“ молимо да их изразите у комадима без наводјења 
величине паковања/постоје ратличита“, као и да изоставите густоћу која код овог материјала није од битног 
значаја-вероватно је грешком наведена јер је реч о челичном материјалу,а не о течностима 
 
Одговор 2: 
Ставка 2- Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и изоставити паковање од 36 комада. 
Ставка 13- Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и изоставити величину паковања. 
ставка 24- Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и изоставити величину паковања и 
густоћу материјала. 
 
Питање3:  
Partija 5- У овој партији се налазе и материјали који не спадају у лекове,а дужност нам је и да вас 
обавестимо да неки од тражених медицинских средстава нису регистровани. 
-ставка 1- Овај материјал треба да набавите преко апотека,путем централног снабдевања обзиром да се 
прометом баве велике фармацеутске куће 
-ставка 2- материјал је једино производила Галеника-проверите материјал је споран 
-ставка 3- материјал је медицинско средство издвојите га у партију са материјалима за лечење 
-ставка 4-постоји само један регистрован материјал,изместите у посебну партију 
-ставка 5-са оваквим описом материјала не постоји ни један материјал у Србији,постоје еквиваленти  па и 
ову ставку издвојите у посебну партију 
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-ставке 6-10,12 и ставка 13- ово су медицински  материјали ,изместите их у партију материјала за лечење  
Код ставке 13 молимо да додате –до 3 мл,како би могли да понудимо материјале са грамажом од 2 мл 
-Ставка 11-ово је једини лек уз ставку 1. 
 
Одговор 3: 
Наручилац ће ставке 1, 2, и 13 изместити у посебну партију. Ставка 13 паковање до 5 гр 
 
Питање 4:  
Партија 6 
-ставка 3-Једини примерен материјал“Кавипран,Галеника“ се не производи, па ову ставку или избришите 
или изместите у посебну партију 
-ставка 5-због разних словних грешака не можемо да предпоставимо какав је опис,предлажем да једино 
наведете да је „материјал са хемостатичким дејством који помаже ретракцију гингиве“ 
 
Одговор 4: 
Наручилац ће исправити словне грешке, у свему осталом партија остаје у целости. 
 
Питање 5:  
Партија 7 
-ставке 1 и 2-у циљу рационализације и лакше дистрибуције по ординацијама предлажем да захтевате 
мања паковања,за прах од 40 до 60 грама,а за течност од 20- 60 мл.Ово је материјал који се користи иу 
ординацијама па сматрамо да је у вашем интересу да захтевате мања паковања ради лакшег руковања и 
очувања квалитета самог материјала. 
-ставка 6-у циљу обезбедјења квалитетнијег материјала предлажемо да наведете да је материјал“на бази 
алгината“ што доприноси прецизности 
 
Одговор 5: 
Наручилац ће усвојити сугестију и извршити измену конкурсне документације за ставке 1 и 2. За ставку 6 
наручилац остаје при својим захтевима. 
 
Питање 6: 
Партија 8 
-ставке 3 и 4- обзиром да је решење о  регистрацији овог материјала истекло почетком августа,предлажемо 
да изместите материјал у посебну партију 
-ставка 5-у опису пасте се налази опис Викопреса,Галеника који се не производи ,а и не може се начи на 
лагерима било које велепродаје.Молимо да опис измените тако да гласи-пример“Зинк-оксидна паста са 
еугенолом за функционалне отиске у паковању од 120 гр+60 гр 
-ставке 6 и 7-обратите пажњу у питању су материјали високе и ниске вискозности, ставка 6-материјал за 
отиске врло високе вискозности,а ставка 7- ниске вискозности за корективни отисак. 
-ставка 8-Купровент се не производи па би опис требао бити :Термопластична маса у паковању од 125 
грама,односно 15 комада,зелене боје,Хоффман или Харвард..или одг. 
 
Одговор 6: 
Наручилац ће изместити ставке 3 и 4 у посебну партију, за ставке 5,6,7,8 ће изменити технички опис 
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Питање 7: 
Партија 9 
-ставке 1 и 2- Extracap I i II ,Галеника се не производе па би требало да захтевате амалгам са саставом барем 
од 45% сребра као и „0,5% Zinka“,а Калај и Бакар могу да осцилирају 
-ставка 8-предпостављам да је у питању материјал за привремено пуњење канала корена/пример за 
висококвалитетан материјал Apex-cal- висока рентген видљивост-400 АИ... или слично/ 
-ставка 10-молим да изразите величину паковања- од минимум 15 грама+10 мл,гласиомомер цемент опште 
намене... 
 
Одговор 7: 
Наручилац ће  за ставке 1 и 2 ће изменити технички опис, ставка 8 остаје иста, док је величина паковања за 
ставку 10 минимум 15 grama+9,5 ml 
 
Питање 8: 
Партија 17 
-ставка 14-молимо изместите ставку у посебну партију,не постоји апарат регистрован на тржишту Србије. 
 
Одговор 8: 
Наручилац ће изместити ставк 14 у посебну партију 
 
Питање 9: 
Молимо да конкретизујете додатне услове за исправност понуда у смислу  важећих решења о регистрацији 
мед.средстава код АЛИМС-а и то „важећа на дан отварања“.Како су неки материјали,а који су неопходни у 
раду стоматолога,а намењени су поготово деци,молим да наведете да ћете прихватити и Уговор-протокол 
са Галеником уместо овлашћења јер сам производјач је продат новом власнику-правном лицу, који исте још 
није произвео.Такодје сматрамо да је потребно да уз понуду доставимо изводе из каталога за све ставке 
наведене у документацији. 
Обзиром да учествујемо у великом броју партија,а неки ће можда и у свих 20,молимо да рационализујете 
ваш захтев за доставом понуде за сваку партију у одвојеним ковертама ,као и да нам омогућите да 
доставимо један примерак обрасца понуде,један модел уговора,уколико су услови –комерцијални 
идентични за све партије,као и по један примерак наруџбенице. 
 

Одговор 9:  
Наручилац је захтевао да се достави копија важећег решења о регистрацији производа у Агенцији за лекове 
и медицинска средства , што подразумева да у тренутку одтварања понуда то решење мора бити важеће. 
Понуђач може доставити Уговор-протокол са произвођачем уместо овлашћења. 
Каталог није потребно доставити уз понуду. 
Наручилац ће изменити модел оквирног споразума, уговора и наруџбенице тако да понуђач не мора за 
сваку партију достављати засебан модел, већ један за све партије. Образац понуде се мора доставити за 
сваку партију за коју понуђач поднесе понуду.  
 
 
Питање 10:  
На страници 11 конкурсне документације стоји рок за подносење понуде 3.9.2019. Молимо Вас исправите. 

У конкурсној документацији стоји да се за сваку понудјену партију доставља посебно образац понуде , док 
за обрасце модела Оквирног споразума,Модела Уговора и нарудзбенице не наводи тај захтев. Молимо Вас 
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да због обимности документације и броја достављених образаца омогуците да се наведени обрасци 
оквирног споразума, модела уговора и нарудзбенице достављају збирно за све партије. 

Одговор 10: 
У питању је техничка грешка, рок за подношење пондуа је 03.10.2019. године. 
Наручилац ће изменити модел оквирног споразума, уговора и наруџбенице тако да понуђач не мора за 
сваку партију достављати засебан модел, већ један за све партије. Образац понуде се мора доставити за 
сваку партију за коју понуђач поднесе понуду.  
 
Питање 11:  
ПАРТИЈА 2 
Ставка 20, измените у опису цетка цетвороредна или петоредна 
 
Одговор 11: 
у називу ставке пише петоредна, 
 
Питање 12:  
ПАРТИЈА 4 
Ставка 5, У опису ставите минимум 30 г , или опсег од 30 идо 50 г,како би се могао понудити еквивалентни 
производ. 
Ставка 15. Измените у опису, јер стоји уље од 500мл, а даље стоји мање паковање, можете ставити 
паковање од 250 до 500мл 
Ставка 18 и 19. у опису изменити и ставити мин 65 микрона, како не би нарусавали нацело конкурентности и 
како би се могао понудити паралелни производ. 
Ставка 24. стандардно паковање ових трацица је 12 ком, да ли је у питању греска у опису  100 ком 
Ставка 26. Пластицна амбалаза,посто не спада у обицајени прибор у стоматолоској пракси потребан је 
детаљнији опис или пак изместите у посебну партију 
 
Одговор 12: 
Ставка 5 -опсег од 30 до 50 гр, ставка 15 – уље од 500мл, Ставке 18 и 19 од 40 до 80 микрона, ставка 24 – 
брише се у називу артикла  100 ком/пак 
 
Питање 13: 
ПАРТИЈА 5 
Ставка 13 У опису измените и ставите паковање мин 3мл или 3г, посто постоје разлицита паковања ових 
препарата или пак дефинисите јединицу мере на грам 
 
Одговор 13: 
Ставка 13 паковање до 5 гр 

Питање 14: 
ПАРТИЈА 6 
Ставка 1- У опису додајте у туби или боцици, теглици како не би ограницавали понуду 

Одговор 14: 
Ставка 1- Брише се реч у туби, тако да понуђач понудити у адекватном паковању 
 
Питање 15: 
ПАРТИЈА 8 
Ставка 5 , Опис одговара Викопресу који се не производи вец дузе време.Молимо Вас у опису измените , 
треба избрисати да препарат садрзи крему и боцицу са раствором 
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Ставка 8 Опис оговара Купровенту ,који се такодје не производи висе,Молимо Вас измените, довољно је да 
стоји термопластицни стапици за формирање вентилног руба 

Одговор 15: 
Ставке 5 и 8 –наручилац ће изменити технички опис  
 
Питање 16: 
ПАРТИЈА 9 
Ставка 3, Молимо вас у опису измените да стоји минимум 6 боја како би се могао понудити и еквивалентни 
производ 
Ставка 6 У опису је потребно изменити минимум 1г како би се могао понудити еквивалентни производ 
Ставка 9 Посто наведени опис одговара конкретном производу, молимо Вас да ову ставку изместите у 
посебну партију јер овај препарат мозе да Вам понудуи само један понуђач. 
 
Одговор 16:  
Ставка 3 – минимум 6 боја, ставка 6 – до 2 грама, Ставка 9 ће бити измештена у засебну партију. 
 
 

           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 
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