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Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 9, „Стоматолошки материјал“ 

 

 

За јавну набавку добара Д 9, „Стоматолошки материјал“, на адресу наручиоца су приспела следећа питања: 

 

1) Партија 2, ставке 12 и 13 -фрезе- тражене су хард метал односно карбидне-која је разлика између 

њих? 

 

Одговор: 

Хард метал – фрезе од тврдог материјала за грубу обраду круница и мостова – скелетираних 

протеза, 

Карбидне фрезе – од силицијум карбида за финију обраду метала. 

 

2) Партија 2, ставка 17, каменчић за полирање пломби - да ли је то арканзас? 

 

Одговор: 

Предмет набавке су каменчићи за полирање пломби који могу и не морају да буду арканзас. 

 

3) Партија 6, ставке 3 и 4, навели сте паковања, а није нам јасно који су то материјали-мислимо да је 

реч о једном истом материјалу са различитим паковањем. Молимо појасните? 

 

Одговор: 

Нису исти раствори: 

 

4) Партија 6, ставка 5., да ли је у питању раствор средње или ниже концентрације флуора? 

 

Одговор: 

Раствор је средње концентрације.  

 

5) Партија 7, ставка 5., тиглови за керамику - наведите за који апарат? 

 

Одговор: 

Тиглови за топљење реманија за пећ „Galoni“.  

 

6) Партија 8, ставка 8, гумице за полирање скелетираних протеза - тражена је цена за паковање- 

наведите какво је то паковање, односно колико комада има у паковању? 

 

Одговор: 

Јединица мере за наведену ставку треба да буде комад и складу са тим ће бити извршена измена 

конкурсне документације.  
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7) Партија 9, ставка 10, да ли су то акрилатни кочићи? 

 

Одговор: 

Да, то су акрилатни кочићи.  

 

8) Партија 9, ставка 15., лампа за моделацију - молимо појасните ближе о чему је реч? 

 

Одговор: 

Алкохолна лампица. Горионик даје игличасти пламен. Подесна за фину моделацију, нарочито 

скелетираних протеза, мада се користи и у моделацији класичних протеза и керамичких мостова. 

Идеална за спојеве између кукица и тела скелетиране протезе. 

 

9) Партија 10, ставка 8 је лек и требало би да је изместите у посебну партију? 

 

Одговор: 

Ледермикс и ендометазон су материјали за пуњење гангренозних канала зуба, па се сматрају 

стоматолошким материјалима.  

 

10) Партија 10, ставке 10. и 11., може понудити само један понуђач, који је једини регистровао и 

прометује овим материјалом? 

 

Одговор: 

Понуђачи који нуде производе произвођача који наведене ставке пакују као комплет уписују цену 

комплета само у додат ред 10.+11. (редови 10. и 11. остављају непопуњене), а понуђачи који нуде 

производе произвођача који наведене ставке продају одвојено уносе цену само у редове 10. и 11. 

(ред 10.+11. остваљају непопуњен). 

 

Ред 10.+11. је додат у изменама конкурсне документације. 

 

Измене Конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и на 

интернет страници Дома здравља. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 


