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Број: 6242 

Датум: 24.07.2017. 

 

Одговор на питање понуђача 

 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 10, „Стоматолошки материјал“. 

За јавну набавку добара Д 10, „Стоматолошки материјал“, дана 19.07.2017. године на адресу наручиоца су 

приспела следећа питања: 

 

Питање 1: Да ли ће за ставку бр.12, Конкурсне документације - Препарат на бази цинка за прекривање 

пулпе (прах и течност) одговарати паковање 35гр+20мл – Kariofil-Z. ? 

Одговор: Због техничке грешке погрешно је укуцана количина да кутија небуде веће од 50гр., тако да 

исправка гласи да кутија не буде већа од 60 гр., поменута кличина може да буде и у паковању од 

35гр+20мл. (20мл~20г). 

 

Питање 2: Ставку бр.136, Конкурсне документације - Силиконски отисни материјал ниске вискозности, 

изразити у јединици мере „мл.“, обзиром да су материјали са различитим специфичним тежинама и 

претежно се изражавају у јединици мере мл. 

Одговор: Изажена ставка у јединици мере „мл.“  износи укупно 13500 мл. 

 

Питање 3: Потребно је за ставке бр.146 - Амалгам I и бр.147 - Амалгам II, Конкурсне документације, поред 

захтеваног процента сребра, потребно је захтевати и остале елементе који су у склопу амалгама легуре! 

 

Одговор: Једноповршинска капсулирана легура за амлгамске испуне на бази : 1 гр легуре у прашку садржи 

сребро- 500 мг,калај 299 мг и бакар 201 мг у граму легуре или сребро 45,5-50%, калај 31-31,5%, бакар 21-

23%. 

Двоповршинска  капсулирана легура за амлгамске испуне на бази : 1 гр легуре у прашку садржи сребро- 500 

мг,калај 299 мг и бакар 201 мг у граму легуре. 

 

Питање 4: Потребно је за ставке бр.148 - Глас јономер за пломбе, Конкурсне документације, појаснити 

паковање материјала као и врсту испуне – на млечним зубима или зубима одраслух, које класе 

испуне.....итд, тј.  изразити паковање у мерљивим јединицама мере. 

Одговор: GJC за испуне I и II класе млечних и сталних зуба, V класу, као и за подлоге за I и II класу и при 

сендвич техници, прах и течност ( 23 гр.)  

 

Питање 5: Појаснити за ставку бр.151 - Заливач фисура, Конкурсне документације, величину паковања у  

грамима односно мл. 

Одговор: Паковање бризгалица не веће од 2 гр. 
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Питање 6: Да ли су потребни и овлашћења од увозника односно произвођача уколико Понуђач није 

носилац Решења? 

Одговор: Потребно је и овлашћење од произвођача или увозника уколико Понуђач није носилац Решења.  

 

 

Сви одговори на питања биће промењени кроз Имене и допуне конкурсне документације. 

 

 

 

           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 

 


