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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: Сматрамо да је неосновано да се уместо валидних дозвола тј копије решења АЛИМС-а о упису 
медицинских средстава у Регистар , прихвате предати захтеви за обнову уписа у Регистар. Потврда о 
предатом захтеву НЕ ЗНАЧИ да ће наведено средство И даље бити регистровано. Званичан став АЛИМС-а по 
питању оваквих производа је да се они не сматрају регистровани, бришу се из листе Регистра( можете 
избршити проверу на званичном сајту Агенције www.аlims.gov.rs) а ако се испуне сви услови, онда се врши 
обнова дозволе. Значи  да је врло неодговорно  прихватити овакве производе као испитана И потврђена 
медицинска средства И користити их у пракси. Молимо Вас да одбаците овај захтев заинтересованог 
понуђача, који очигледно није имао у виду наведене чињенице И разлоге И није упућен у  Закон о лековима 
И медицинским средствима, јер набавком добара  која не поседују  дозволу за стављање у промет, 
наручилац свесно прихвата да угрози здравље и безбедност пацијента. 
 
 У опису производа  за велики број тражених препарата се конкретно И детаљно наводи опис препарата, 
хемијски процентуални састав, димензије И остале специфичне карактеристике појединих материјала,  који 
одговарају  искључиво једном једином производу, што се коси са основним начелима Закона о јавним 
набавкама . Молимо Вас да извршите измене у оквиру назива И описа материјала И на тај начин  добијете 
исправну И закониту  техничку спецификацију , која не ограничава понуду еквивалентних препарата. 
 Обзиром да се у оквиру назива производа препознаје  опис  за неке од  препарата из асортимана 
произвођача  Галенике, дужни смо да Вас обавестимо да је дошло до структурних промена у компанији 
Галеника ад  И да је цео асортиман денталних производа за сада без производње И продаје. Из тог разлога 
Вас молимо да извршите корекцију у опису тражених препарата , у захтеваним паковањима како би 
понуђачи били у могућности да понуде паралелне тражених  производа. 
 
Такође Вас молимо да извршите измену захтеваног паковања или задате јединице мере за неке препарате 
како би се омогућила понуда других еквивалентних производа . Молимо да размотрите И уважите наше 
сугестије у циљу добијања испаравне И законите конкурсне документације, а не документације која 
сугерише на тачно одеђени препарат , односно на произвођача И понуђача. У супротном бићемо у ситуацији 
да заштитимо своја права у складу са ЗЈН. 
 
 Такође Вас молимо за измену следећих добара: 
 Партија 4.  
Ставка 3. Кофердам, молимо Вас да ову ставку детаљније опишите или  изместите у посебну партију. 
Ставка 16. Турбогал спреј се не производи више, а једино је тај препарат имао паковање од 250мл, остали су 
од 500мл. Из описа стога избацити величину паковања од 250мл. 
Ставка 24-27. Наставци за кавитрон, пошто се ради о специфичним наставцима за одређен апарат , ове 
наставке треба ставити у посебну партију. 
Партија 5. 
Ставка 3. Анестетик спреј је нерегистрован лек , молимо Вас да изоставите из партије. 
Ставка 8. Антибиотска паста такође није регистрован препарат, молимо Вас изоставите из партије 
Ставка 9. Препарат за девитализацију , такође није регистрован препарат, молимо Вас изоставите из партије 
Ставка 13. Опис одговара кавинеру од Галенике, који се не производи више, молимо Вас да прилагодите 
опис како би се могао понудити паралелни препарат 
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Ставка 14. У јединицама мере треба ставирти г+мл, како би се коректно дала јединична цена 
Ставка 15.-18.   Молимо Вас да изместите у посебну партију, јер се ови лекови користе као антишок терапија 
, а неки од њих нису такође регистровани 
Партија 6.  
Ставка 2. Опис одговара К авипрану од Галенике, молимо Вас да измените у опису паковање од 30мл И 
прилагодите опис како би се могли понудити паралелни производи 
Ставка 3. Ситисан се такође не производи више, а не постоји паралелни препарат. Поред тога у колони назив 
материјала И опис  се не слажу код ставке 3 И 4. 
Ставка 4. Из описа изоставити садржај  ментола, јер наведени опис одговара Дифуриду, који се не 
производи више, а паралелни производ не садржи само ментол, аслужи за исту индикацију. 
Партија 8.  
Ставка 16. Опис одговара Бигалу Галеника, који се такође не производи више, стога у опису изоставити 
величину паковања од 3кг 
Партија 9.  
Ставка 2. У опису изменити  450г на 453 г  јер је то стандардно паковање алгинате. 
Ставка 6. Опис одговара само Викопресу од Галенике , који се такође не производи више , стога Вас молимо 
да прилагодите опис , довољно је импресиона двокомпонентна паста за узимање функционалног отиска. 
Ставка 9. Опис одговара Купровенту од Галенике, Молимо Вас да измените опис у термопластични штапићи 
за формирање вентилног руба, јединица мере на ком 
Партија 10. 
Ставка 3. У опису траженог материјала избацити податак 23г, што је вероватно грешка 
Ставка 7. Опис одговара Цегал Н од Галенике, у опису стваити опсег паковања од 100-120г И од 50-60мл , 
како би се могао понудити паралелни производ. 
Ставка 10. Опис одговара Алфагалу од Галенике, изменити опис И тражене величине паковања, ако је већ 
изражена јединица мере на г+мл која не ограничава понуду, онда И назив траженог материјал у смислу 
величине паковања  треба прилагодити како би се могао понудити еквивалентни производ ( или опсег 
паковања од 15-20г + 10мл) 
Партија 18. 
Ставка 14. Испитивач виталитета није регистрован апарат, молимо Вас изместити у посебну партију. 
  
 

Одговор 1:  

Наручилац је након консултације са Агенцијом за лекове дошао до сазнања да се лекови и материјали који 
нису регистровани а у поступку су регистрације, сматрају нерегистрованим медицинским средством и као 
такви се не могу прихватити у поступку јавне набавке. Потврда није довољан доказ да ће одређено средство 
добити дозволу. У складу са ставом Агенције за лекове Наручилац ће преиначити свој одговор дат дана 
19.07.2018. године тако да СВАКО МЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО КОЈЕ ПОДЛЕЖЕ РЕГИСТРАЦИЈИ АГЕНЦИЈЕ МОРА 
БИТИ РЕГИСТРОВАНО У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО БИТИ ОДБИЈЕНО КАО НЕПРИХВАТЉИВО. 

Молимо потенцијалног понуђача да нам детаљније појасни које то ставке су описане тако да указују само на 
једног произвођача, како би наручилац могао да изврши измену конкурсне документације. 

 Партија 4.  
Ставка 3. Кофердам – брише се ставка. 
Ставка 16. Турбогал спреј паковање од 500мл 
Ставка 24-27. Наставци за кавитрон се пребацују у посебну партију 
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Партија 5. 
Ставка 3. Анестетик спреј, Ставка 8. Антибиотска паста, Ставка 9. Препарат за девитализацију ,  остају у истој 
партији, стим што понуђачи за њих под пуном и материјалном одговорношћу тврде у прилогу бр. 2 да не 
подлежу регистрацији Агенције. Партије нису формиране у смислу да ли неко средство подлеже 
регистрацији или не, већ искључиво у њиховој намени 
Ставка 13. Измењен технички опис материјала 
Ставка 14. Измењена јединица мере и сада гласи г+мл,  
Ставка 15.-18.   Остају у истој партији, стим што понуђачи за њих под пуном и материјалном одговорношћу 
тврде у прилогу бр. 2 да не подлежу регистрацији Агенције. Партије нису формиране у смислу да ли неко 
средство подлеже регистрацији или не, већ искључиво у њиховој намени 
 
Партија 6.  
Ставка 2. Наручилац ће изменити технички опис 
Ставка 3. Наручилац ће изменити технички опис 
Ставка 4. Наручилац ће изменити технички опис 
 
Партија 8.  
Ставка 16. Брише се величина паковања од 3кг 
 
Партија 9.  
Ставка 2. Мења се на 453 г  јер је то стандардно паковање алгинате. 
Ставка 6. Наручилац ће изменити технички опис 
Ставка 9. Наручилац ће изменити технички опис 
 
Партија 10. 
Ставка 3. Брише се 23г 
Ставка 7. Мења се опсег паковања од 100-120г И од 50-60мл  
Ставка 10. Мења се назив траженог материјал у смислу величине паковања   (опсег паковања од 15-20г + 
10мл) 
 
Партија 18. 
Ставка 14. Остаје у истој партији, стим што понуђачи за њих под пуном и материјалном одговорношћу тврде 
у прилогу бр. 2 да не подлежу регистрацији Агенције. Партије нису формиране у смислу да ли неко средство 
подлеже регистрацији или не, већ искључиво у њиховој намени 
 
 
 
У складу са одговорима Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за 
подношење понуда. 
 

           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 
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