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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 

 
Датум: 24.03.2017. 

Број: 01-11593/06-17-8 

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 06-17 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

СТОМАТОЛОШКУ СЛУЖБУ 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: „1) Како сте у конкурсној документацији навели следеће 

 

"Партија 9 - РТГ филмови - мали" - Дентални филмови - зелени 3 cm x 4 cm , E speed, Carestream 

Health или одговарајући као и "Партија 10 РТГ материјал" - РТГ фиксир за ручно развијање 

филмова и РТГ развијач за ручно развијање филмова, молимо Вас да размотрите могућност да 

партије 9 и 10 спојите у једну партију из разлога што само у случају када се користе дентални 

филмови и денталне хемикалије од истог произвођача имате загарантован квалитет снимка. Наиме 

када се користе дентални филмови и хемикалије од различитих произвођача често долази до 

проблема при развијању , у самом квалитету снимка , без могућности исправке из разлога што 

овако дефинисаном конкурсном документацијом са критеријумом најниже цене потенцијални 

понуђачи не сносе кривицу ако један понуђач добије партију 9 а други партију 10. Само у случају 

спајања у исту партију имате загарантован квалитет као и загарантовану рекламацију денталног 

снимка.“ 

 

Одговор: Комисија је мишљења да се партије не требају спајати. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: „Имајући у виду да Партија 10 РТГ Материјал - РТГ фиксир 

за ручно развијање филмова и РТГ развијач за ручно развијање филмова има намену за развијање 

денталних интраоралних филмова из Партије 9 молимо Вас да предефинишете назив хемикалија 

из Партије 10 у "дентални фиксир за развијање интраоралних филмова" као и "дентални развијач 

за развијање интраоралних филмова" - јединица мере " паковање 2x5 литара фабрички 

припремљеног раствора  за употребу". Наиме једноставном претрагом сајта - интернет странице 

Агенције за лекове и медицинска средства Србије АЛИМС можете проверити да су на територији 

Републике Србије регистрована денталне хемикалије фиксир и развијач који се користе за 

развијање денталних интраоралних филмова. Хемију коју Ви захтевате у партији 10 је хемија за 

развијање РТГ филмова а не денталних филмова са паковањима од 2x20 литара. Имајући у виду да 

је фрекврентност денталних филмова далеко мања као и димензије денталних од РТГ филмова за 

денталне интраоралне филмове се користи дентална хемија најчешће у паковањима од 2x5 литара 

фабрички припремљеног раствора  за употребу. Објашњење: Када се за денталне филмове користи 

хемија од 2x20 литара та хемија има одређени рок употребе од момента отварања фабричких 

паковања. 

Како се дентални филмови користе мање него РТГ филмови и потребно је далеко мање хемикалија 

за развијање денталних интраоралних филмова (због димензије 3x4 цм ) често се догађа да 

хемикалије од 2x20 литара које се користе у комбинацији са денталним интраоралним филмовима 

не искористе већ временом оксидирају и могу да се баце. Зато се за денталне филмове користе 

денталне хемикалије у паковањима од 2x5литара (две канте по 5 литара = 10 литара како фиксира 
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тако и развијача) у  фабрички припремљеном раствора  за употребу што гарантује квалитет и 

задовољног крајњег корисника.“ 

 

Одговор: Приликом израде Конкурсне документације направљена је техничка грешка и уместо 

„РТГ фиксира за аутоматску комору“ и „РТГ развијача за аутоматску комору“ наведено да се 

тражи „РТГ фиксир за ручно развијање филмова“ и „РТГ развијач за ручно развијање филмова“. 

Комисија за наведене ставке остаје при истом опису за јединицу мере. 

 

Комисија врши измену Конкурсне документације у делу Образац понуде са структуром цене и 

техничком спецификацијом, за партију 10, на страни 37, тако што у табели врши измену назива 

добра за ставку 1,  уместо текста „РТГ фиксир за ручно развијање филмова“ уписује текст „ РТГ 

фиксир за аутоматску комору“, и за ставку 2, уместо текста „РТГ развијач за ручно развијање 

филмова“ уписује текст „ РТГ развијач за аутоматску комору“. 

 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 06/17 

                                                         Mr ph Roža Gutwein 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Др Милена Станковић Абаджић, начелник стоматолошке службе                                          

                                                              Ненад Девић, рендген техничар 

                                                        Ерика Илић, главна сестра стоматолошке службе 

                                                        Ивана Герег 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


