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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Број: 01-2569/05-18-6 
Датум: 15.06.2018. 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 05-18 СТОМАТОЛОШКИ И ЗУБОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛ 1 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

 

молимо да нам појасните да ли постоји могућност да осим овлашћења од носиоца решења код 

АЛИМС-а доставимо  уговор,протокол и сличан докуменат из којег се може видети да имамо 

материјал који је предмет ове набавке.Обзиром да сте навели да је у питању Вантал или 

одговарајући,предпостављамо да вам је потребан материјал без флуора.Ово би требало допунити 

код описа материјала јер се тиме прецизира врста пасте. 

Одговор Комисије бр.1: 

 

Комисија доноси одлуку да измени Конкурсну документацију у делу: 

1. Општи подаци о јавној набавци тако што уместо текста „паста за уклањање меких 

наслага“ уписује следећи текст „паста за уклањање меких наслага без флуора“. 

2. Образац понуде са структуром цене, на страни бр. 16, тако што уместо текста: „Паста за 

уклањање меких наслага у туби, Вантал или одговарајући, у туби или теглици“, уписује 

следећи текст: „Паста за уклањање меких наслага без флуора, у туби, Вантал или 

одговарајући, у туби или теглици“. 

3. Врста, техничке карактеристике-спецификација, квалитет, количина и опис добара, тако 

што уместо текста „Паста за уклањање меких наслага у туби, Вантал или одговарајући, у 

туби или теглици“, уписује следећи текст: „Паста за уклањање меких наслага без флуора, 

у туби, Вантал или одговарајући, у туби или теглици“. 

Упутство понуђачима како да саставе понуду, 3.2. Посебни захтеви Наручиоца, уместо 

текста: „НАПОМЕНА: Уколико сам понуђач који учествује у поступку ЈН не поседује 

решење АЛИМС-а, неопходно је да достави важеће овлашћење фирме која је носилац 

уписа предметног добра у Регистар медицинских средстава у којима га овлашћује да може 

учествовати у предметној ЈН.“, уписује следећи текст: „НАПОМЕНА: „Уколико понуђач 

није носилац уписа медицинског средства из Решења АЛИМС, дужан је да достави копију 

уговора или писано овлашћење носиоца уписа медицинског средства у Регистар, односно 

други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца 

уписа медицинског средства у Регистар и лица које врши промет на велико медицинских 

средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет 

медицинских средстава на велико овлашћено да врши прометна велико медицинских 

средстава од стране носиоца уписа медицинског средства у Регистар.“ 
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Питање заинтересованог лица бр.2: 

 

молимо проверите и појасните паковање и јединицу мере код материјала за Партију2-таблете за 

идентификацију плака-да ли је у питању 75 паковања од 20 комада или укупно укупно 75 комада-

странице 17 и 21 конкурсне документације. 

 

Одговор Комисије бр.2: 

Јединица мере је комад. 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 05/18 

                                          Др Милена Станковић Абаџић 

                                                         Иванка Беоковић, дипл. економиста 

                                                              Ерика Илић стоматолошка сестра 

                                                         Ивана Герег дипломирана правница 

 Маја Живановић мастер економиста                                         

  

  

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


