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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 приспело је следеће питање: 
 
Питање 1: Због застоја у раду АЛИМС-а неки препарати-материјали су у поступку регистрације-обнове уписа 
у регистар, далеко дуже од законских рокова.Како не бисте били ускраћени за материјале које користите и 
са њима сте задовољни,молимо вас да прихватите да се "осим решења од АЛИМС-а,могу доставити и 
потврде о предатим захтевима за упис-обнову уписа у регистар".  
 

Одговор 1: Понуђачи достављају решења Алимса за све материјале/лекове који подлежу регистрацији. 
Уколико је за одређене материјале/лекове поднет захтев за упис/обнову уписа у регистар агенције за 
лекове, понуђачи су у обавези да доставе потврде о предатим захтевима за упис-обнову уписа у регистар. За 
материјале који не подлежу регистрацији понуђачи ће под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
написати у одговорајућим пољима прилога бр.2 конккурсне документације да ти материјали не подлежу 
регистрацији. 

Питање 2: Такође вас молимо да осим"овлашћења" за учествовање у поступку ове јавне набавке,прихватите 
и Уговор или Протокол из којега се недвосмислено може утврдити могућност понуђача да испоштује 
количине материјала захтеване у конкурсној документацији. 
 
Одговор 2: Прихватљиво је да уместо овлашћења понуђачи доставе уговор о сарадњи или било који други 
документ из ког се може недвосмислено закључити могућност понуђача да испоштује испоруку захтеваних 
количина материјала из конкурсне документације. 

Питање 3: У партији 5.Лекови,се могу уочити и потрошни стоматолошки материјали.Промет лекова је 
дозвољен искључиво оним правним лицима која су за то и регистрована код Министарства здравља РС.У 
складу са тим молимо да се раздвоје посебно лекови а посебно стоматолошки материјал како би омогућили 
што већу конкурентност понудјача који нису регистровани за промет лекова.  
 
Одговор 3: Из партије 5 ће бити издвојени медицински лекови и формираће се нова партија. 

 

 
           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 
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