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Одговор на питање понуђача 
 
Предмет: Одговор на питањa понуђача за јавну набавку добара број Д 10 – 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 

„Стоматолошки материјал“ 
 
За јавну набавку добара Д 10 – 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, „Стоматолошки материјал“, на адресу наручиоца 
приспела су следећа питања: 
 

Питање 1: „Након увида у конкурсну документацију шаљемо Вам захтев за додатним појашњењем за 
следеће партије: 

Партија 9. У спецификацији  из описа траженог добра треба изоставити садржај ментола , јер паралелан 
производ Дифуриду не садржи у свом саставу ментол. 

Партија 31. У опису треба ближе појасните које су кашике потребне: за безубу , крезубу вилицу или за пун 
зубни низ 

Партија 32. И 33. У опису треба  изменити  вредности за садржај сребра од  минимум 44 % 

Партија 38. У опису траженог добра треба изменити  наведену величину паковања од 120г 50мл, јер ово 
паковање одговара само Цегал-у Н , који се не производи више 

Партија 41. У опису траженог добра треба изменити  наведену величину паковања од 17,5г 18мл, јер ово 
паковање одговара само Алфагал-у, који се не производи више“ 

 

Одговор 1:  

Партија 9. Мења се опис и избацује се ментол из састава траженог добра. 

Партија 31. Потребне су кашике за безубу , крезубу вилицу и за пун зубни низ 

Партија 32. И 33. Мења се вредност за садржај сребра и сада гласи  минимум 44 % 

Партија 38. Понуђач остаје при првобитнном опису за тражено добро 

Партија 41. Мења се величина паковања и сада гласи 20гр+10мл 
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Питање 2:  
„Увидом у конкурсну документацију стоматолошког материјала ЈН бр. Д10-10,18,2,122,23 уочили смо да сте 
као додатни услов тражили овлашћења уколико понудјач није и носиоц решења Алимс-а. Да ли прихватате 
да се поред овлашћења могу доставити и Уговор/Протокол са носиоцем решења?“ 

 
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. 

 
           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 
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