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Наручилац: Дом здравља „Др Бошко Вребалов„ Зрењанин, Светосавска 31 
     
Јавна набавка добара број ОП 2/20 – стоматолошки материјал 
 
Предмет: Појашњење конкурсне документације  
 
Позив за достављање понуда објављен je на Порталу  јавних набавки дана 03.03.2020. 
године. 
 
На основу члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованог лица за додатним 
иформацијама, зав.бр.Наручиоца ОП 02-80 од 24.03.2020. године  Наручилац даје 
следеће објашњење конкурсне документације: 
 
ЗАХТЕВ: 
Увидом у конкурсну документацију уочили смо неколико неправилности и нејасноћа па 
у циљу добијања исправне понуде молимо да нам појасните и евентуално коригујете 
следеће : 
 
Партија 1 
1.Ставка 9- бонд- додати код паковања "Паковање а 5 мл/гр"-већина бондова је у мл 
2.Ставка 10.киселина,такодје исправити тако да гласи"пак.маxимум 2 гр/мл"-шприц-
киселине су изражене или у грамима или у мл 
3.Ставка 11-паста за уклањање меких наслага -додату"у туби"-уколико сте захтевали 
да је паста "Вантал или одговарајући",а уједно вас обавештавамо да је Вантал поново 
регистрован 
Партија 2 
1.Ставка 9-уместо овог описа треба да стоји"Брзо везујућа маса за отиске на бази 
алгината"-опис који је остао у партији је био само за Галеникин Алгиногал који се више 
не производи 
Партија 4 
-код  ставки 1,2,3,4 стоји "Грента"-ово је вероватно грешка у куцању и треба 
брисати..Молимо проверите. 
-Ставка 12-Милер игла- додати" а 12 комада,дужине 45 мм"- јединица мере паковање,а 
не комад 
-Ставка 13-Машински проширивачи-додати" у паковању од 6 комада"-јединица мере 
паковање,а не комад 
 
Партија 10 
2.Ставка 4- АХ није више регистрован материјал изменити тако да гласи"Препарат на 
бази калцијума и епоxи смола у паковању од минимум 10 грама-двошприц" 
3.Ставка 6-Фосфатни цемент-постоје различита паковања па предлажемо да додате и 
величину паковања тако да гласи: "у минималном паковању од 80 гр+55 мл" 
 
Молимо вас да извршите допуну додатних услова ,односно доказа за испуњеност истих 
у следећем: 



-Достава католага са обележеним техничким карактеристикама-уколико се у каталогу 
не налази шифра артикла,односно ознака,понудјач је у обавези да достави изјаву на 
меморандуму фирме потписану од стране овлашћеног лица  са ознакама,шифрама и 
слично,под којима се материјали поручују, са називом материјала,производјача и 
увозника.. 
-Достава Овлашћења од стране увозника да се може учествовати у поступку ове јавне 
набавке,уколико понудјач није истовремено и носилац решења од АЛИМС-а-у циљу 
спречавања злоупотребе односно неовлашћеног коришћења решења. 
 
ОДГОВОР: 
Наручилац је сагласан са сугестијом заинтересованог лица и, сходно томе ће извршити 
измену и допуну конкурсне документације. 
 
 
 
Објашњење конкурсне документације ће бити објављено на Порталу јавних набавки и 
интернет страни Наручиоца 
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