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: 01-880/1-19-8
Датум: 25.03.2019.
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 01/19 СТОМАТОЛОШКИ И ЗУБОТЕХНИЧКИ
МАТЕРИЈАЛ 1
Питање заинтересованог лица бр. 1:
ПАРТИЈА III
Ставка 3. У опису се препознаје “Кавипран”, молимо Вас да у опису измените и исправите опис и
паковање мин 20 мл, јер на тржишту постоје и паралелни препарати који имају исту индикацију.
Одговор Комисије бр. 1:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 21/68 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, ставка бр. 3
тако што уместо текста: „Преп.за тоалету кавитета на бази динатријумедта
2мг,бензалконијум/хлорида или одговарајући а 30 мл“, уписује следећи текст: „Преп.за
тоалету кавитета мин а 20 мл“
 на страни 55/68, партија 3, ставка 3, тако што текста: „Преп.за тоалету кавитета на бази
динатријумедта 2мг,бензалконијум/хлорида или одговарајући а 30 мл“, уписује следећи
текст: „Преп.за тоалету кавитета мин а 20 мл“
Питање заинтересованог лица бр. 2:
Ставка 9. и 10. Изменити у опису исправно је да стоји пак мин од 2г, како би могли дасе понуде
и паралелни препарати
Одговор Комисије бр. 2:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 22/68 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, ставка бр. 9
тако што уместо текста: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом, а' 2,1 г“, уписује
следећи текст: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом, мин а' 2 г“, и ставку бр. 10
тако што уместо текста: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом и p-chlorophenolom
a'2,1 g“, уписује следећи текст: „„Калцијум хидроксидна паста са јодоформом и pchlorophenolom мин a'2 g“
 на страни 55/68, партија 3, ставка 9, тако што текста: „Калцијум хидроксидна паста са
јодоформом, а' 2,1 г“, уписује следећи текст: „Калцијум хидроксидна паста са
јодоформом, мин а' 2 г“ и ставку бр. 10 тако што уместо текста: „Калцијум хидроксидна
паста са јодоформом и p-chlorophenolom a'2,1 g“, уписује следећи текст: „„Калцијум
хидроксидна паста са јодоформом и p-chlorophenolom мин a'2 g“
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Питање заинтересованог лица бр. 3:
Ставке 16 у опису само назначите мин 14г, јер постоји и паралелни производ у паковању од 15 г
Одговор Комисије бр. 3:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 22/68 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, ставка бр. 16
тако што уместо текста: „Цемент за трајно пуњење коренског канала на бази hidrokortizon
acetata, 1% i 0,01% dexamethasone a 14 g, Endomethasone prah или одговарајући“, уписује
следећи текст: „Цемент за трајно пуњење коренског канала на бази hidrokortizon acetata,
1% i 0,01% dexamethasone мин a 14 g, Endomethasone prah или одговарајући“

на страни 55/68, партија 3, ставка 16, тако што текста: „Цемент за трајно пуњење
коренског канала на бази hidrokortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone a 14 g,
Endomethasone prah или одговарајући“, уписује следећи текст: „Цемент за трајно пуњење
коренског канала на бази hidrokortizon acetata, 1% i 0,01% dexamethasone мин a 14 g,
Endomethasone prah или одговарајући“
Питање заинтересованог лица бр. 4:
Ставке 11,12,13,14 15, молимо Вас да уврстите и формирате посебну нову партију, јер наведене
препарате може да понуди само један пунуђач.
Одговор Комисије бр. 4:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију на страни 22/68 у делу Образац
понуде са структуром цене за партију бр. 3, тако што уместо текста:
Red.
br.

Predmet nabavke

Jedinica
mere

Količina

Jedinična
cena bez
PDV-a

Ukupna
vrednost
bez PDV-a

Stopa
PDV-a

Jedinična
cena sa
PDV-om

Ukupna
vrednost
sa PDVom

1

2

3

4

5

6=4*5

7

8

9=8*4

pak

4

pak

20

ml

450

g

100

pak

6

pak

250

pak

100

pak.

15

g

10,5

g

10,5

g

1.000

g

1.000

g

1.000

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

Prep.za indirektno prekrivanje pulpedvokomponentni-baza+katalizator- na bazi
CaOH 12 g baza+12 g katalizator, Life ili
odgovarajući
Preparat na bazi cink oxida i eugenola a 40
gr+12 gr
Prep.za toaletu kaviteta na bazi dinatrijumedta
2mg,benzalkonijum/hlorida ili odgovarajuci
min a 20 ml
Jodoform prah u staklenoj tamnoj flašici
a'15gr, Galenika ili ogovarajući
Rastvor za širenje i obradu kanala korena
zuba, 17 % EDTA-a (etilen diamin
tetraacetalna kislina) a 50 ml
Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili
odgovarajuće, asortiment , veličine od 15/40 I
45/80
Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili
odgovarajuće, pojedinacne
10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
Jodoform strajfna a' 1 cm x 5 m, Jodotamp ili
odgovarajuće
Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom,
min a' 2 g
Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom I
p-chlorophenolom min a'2 g
Rastvor chlorhexidin digluconata 2 % za
ispiranje kanala korena a'200 g
Rastvor limunske kiseline 40% za оbradu
kanala korena
Sredstvo za ispiranje kanala korena na bazi 2
% natrijum hipohlorita

14

Mineral trioksid-sa nano česticama

set

5

15

Materijal na bazi kalcijum hidroxida za
privremeno punjenje kanala i za direktno i
indirektno prekrivanje pulpe, gotova pasta, ph
12,5-13, sa aplikatorom za direktno unošenje
preparata u kanal korena zuba a '2,1 g

pak

20

2

Naziv pre
pakov

10

Cement za trajno punjenje korenskog kanala
na bazi hidrokortizon acetata, 1% i 0,01%
dexamethasone a min 14 g, Endomethasone
prah ili odgovarajući
Tečnost za pripremu paste za punjenje kanala
korena zuba a 10 ml, Endomethasone tečnost
ili odgovarajući

16

17

pak

40

pak

40

Predmet nabavke

Jedinica
mere

Količina

Jedinična
cena bez
PDV-a

Ukupna
vrednost
bez PDV-a

Stopa
PDV-a

Jedinična
cena sa
PDV-om

Ukupna
vrednost
sa PDVom

2

3

4

5

6=4*5

7

8

9=8*4

pak

4

pak

20

ml

450

g

100

pak

6

pak

250

pak

100

pak.

15

g

10,5

g

10,5

pak

40

pak

40

UKUPNO

Уписује следећи текст:
Red.
br.

1

Prep.za indirektno prekrivanje pulpedvokomponentni-baza+katalizator- na bazi
CaOH 12 g baza+12 g katalizator, Life ili
odgovarajući
Preparat na bazi cink oxida i eugenola a 40
gr+12 gr
Prep.za toaletu kaviteta na bazi dinatrijumedta
2mg,benzalkonijum/hlorida ili odgovarajuci
min a 20 ml
Jodoform prah u staklenoj tamnoj flašici
a'15gr, Galenika ili ogovarajući
Rastvor za širenje i obradu kanala korena
zuba, 17 % EDTA-a (etilen diamin
tetraacetalna kislina) a 50 ml
Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili
odgovarajuće, asortiment , veličine od 15/40 I
45/80
Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili
odgovarajuće, pojedinacne
10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
Jodoform strajfna a' 1 cm x 5 m, Jodotamp ili
odgovarajuće
Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom,
min a' 2 g
Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom I
p-chlorophenolom min a'2 g
Cement za trajno punjenje korenskog kanala
na bazi hidrokortizon acetata, 1% i 0,01%
dexamethasone a min 14 g, Endomethasone
prah ili odgovarajući
Tečnost za pripremu paste za punjenje kanala
korena zuba a 10 ml, Endomethasone tečnost
ili odgovarajući

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10

11

12

UKUPNO

Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију на страни 54/68 у делу Образац
понуде са структуром цене за партију бр. 3, тако што уместо текста:
Red. br.
1

Predmet nabavke

Jedinica mere

Količina

2

3

4

1

Prep.za indirektno prekrivanje pulpe-dvokomponentni-baza+katalizator- na bazi CaOH 12 g
baza+12 g katalizator, Life ili odgovarajući

pak

4

2

Preparat na bazi cink oxida i eugenola a 40 gr+12 gr

pak

20

3

Prep.za toaletu kaviteta na bazi dinatrijumedta 2mg,benzalkonijum/hlorida ili odgovarajuci min
a 20 ml

ml

450

4

Jodoform prah u staklenoj tamnoj flašici a'15gr, Galenika ili ogovarajući

g

100

5

Rastvor za širenje i obradu kanala korena zuba, 17 % EDTA-a (etilen diamin tetraacetalna
kislina) a 50 ml

pak

6

6

Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, asortiment , veličine od 15/40 I 45/80

pak

250

7

Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, pojedinacne
10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80

pak

100

8

Jodoform strajfna a' 1 cm x 5 m, Jodotamp ili odgovarajuće

pak.

15

3

Naziv pre
pakov

10

9

Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom, min a' 2 g

g

10,5

10

Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom I p-chlorophenolom min a'2 g

g

10,5

11

Rastvor chlorhexidin digluconata 2 % za ispiranje kanala korena a'200 g

g

1.000

12

Rastvor limunske kiseline 40% za оbradu kanala korena

g

1.000

13

Sredstvo za ispiranje kanala korena na bazi 2 % natrijum hipohlorita

g

1.000

14

Mineral trioksid-sa nano česticama

set

5

pak

20

pak

40

pak

40

Predmet nabavke

Jedinica mere

Količina

2

15
16
17

Materijal na bazi kalcijum hidroxida za privremeno punjenje kanala i za direktno i indirektno
prekrivanje pulpe, gotova pasta, ph 12,5-13, sa aplikatorom za direktno unošenje preparata u
kanal korena zuba a '2,1 g
Cement za trajno punjenje korenskog kanala na bazi hidrokortizon acetata, 1% i 0,01%
dexamethasone a min 14 g, Endomethasone prah ili odgovarajući
Tečnost za pripremu paste za punjenje kanala korena zuba a 10 ml, Endomethasone tečnost ili
odgovarajući

Уписује следећи текст:
Red. br.
1

3

4

1

Prep.za indirektno prekrivanje pulpe-dvokomponentni-baza+katalizator- na bazi CaOH 12 g
baza+12 g katalizator, Life ili odgovarajući

pak

4

2

Preparat na bazi cink oxida i eugenola a 40 gr+12 gr

pak

20

3

Prep.za toaletu kaviteta na bazi dinatrijumedta 2mg,benzalkonijum/hlorida ili odgovarajuci min
a 20 ml

ml

450

4

Jodoform prah u staklenoj tamnoj flašici a'15gr, Galenika ili ogovarajući

g

100

5

Rastvor za širenje i obradu kanala korena zuba, 17 % EDTA-a (etilen diamin tetraacetalna
kislina) a 50 ml

pak

6

6

Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, asortiment , veličine od 15/40 I 45/80

pak

250

7

Gutaperka poeni razni a' 120, Diadent ili odgovarajuće, pojedinacne
10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80

pak

100

8

Jodoform strajfna a' 1 cm x 5 m, Jodotamp ili odgovarajuće

pak.

15

9

Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom, min a' 2 g

g

10,5

10

Kalcijum hidroksidna pasta sa jodoformom I p-chlorophenolom min a'2 g

g

10,5

pak

40

pak

40

11
12

Cement za trajno punjenje korenskog kanala na bazi hidrokortizon acetata, 1% i 0,01%
dexamethasone a min 14 g, Endomethasone prah ili odgovarajući
Tečnost za pripremu paste za punjenje kanala korena zuba a 10 ml, Endomethasone tečnost ili
odgovarajući

Комисија такође доноси одлуку да на страни 50 дода образац понуде са структуром цене за
партију бр. 17.
Комисија такође доноси одлуку да на страни 60 дода техичке карактеристике за партију бр. 17.
Питање заинтересованог лица бр. 5:
ПАРТИЈА VI
Ставка 2. У опису ставити мин 33г +12 мл
Одговор Комисије бр. 5:
 У конкурсној документацији је већ у опису наведено минимално паковање 33g+12ml
Питање заинтересованог лица бр. 6:
Ставка 3. У опису изменити мин 0,33г
Одговор Комисије бр. 6:
Комисија уважава сугестију потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 27/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 6, ставка бр. 3
тако што уместо текста: „Заштитна подлога за комп.испуне на бази гласиономера и
композита (“Compomer”), a 0,33 g“, уписује следећи текст: „Заштитна подлога за
комп.испуне на бази гласиономера и композита (“Compomer”), min a 0,33 g“
 на страни 56/69, партија 6, ставка 3, тако што текста: „Заштитна подлога за комп.испуне
на бази гласиономера и композита (“Compomer”), a 0,33 g“, уписује следећи текст:
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„Заштитна подлога за комп.испуне на бази гласиономера и композита (“Compomer”), min
a 0,33 g“
Питање заинтересованог лица бр. 7:
ПАРТИЈА VII
Ставка 11. У опису изоставити “еугенол” јер садржај еугенола не утиче на индикацију, тј
примену овог препарата. На тржишту постоји неколико производа импресионих пасти који служе
за узимање функционалних отисака, а не садржи еугенол. Такође исправити пак мин од 120г и
60мл
Одговор Комисије бр. 7:
Комисија за ЈН је донела одлуку да се не прихвата примедба заинтересованог лица и да Наручилац
остаје при описима из Конкурсне документације. Из досадашњег практичног искуства еугенол је
важан за квалитет отисака. Уважава се сугестија за величину паковања.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 30/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 7, ставка бр. 11
тако што уместо текста: „Паста на бази цинк-оксида и еугенола за узимање
функционалних отисака 120 гр+60 гр“, уписује следећи текст: „Паста на бази цинк-оксида
и еугенола за узимање функционалних отисака мин 120 гр+60 мл“
 на страни 56/69, партија 7, ставка 11, тако што текста: „Паста на бази цинк-оксида и
еугенола за узимање функционалних отисака 120 гр+60 гр“, уписује следећи текст: „Паста
на бази цинк-оксида и еугенола за узимање функционалних отисака мин 120 гр+60 мл“
Питање заинтересованог лица бр. 8:
Ставка 12. У опису исправити величину паковања мин 100г и 80 мл, како би омогућили понуду
паралелних производа
Одговор Комисије бр. 8:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 30/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 7, ставка бр. 12
тако што уместо текста: „Samovezujući akrilat za modelovanje a.100 g praha+105 ml tecnost,
Pattern Resin GC ili odgovarajući“, уписује следећи текст: „Samovezujući akrilat za
modelovanje min a.100 g praha+80 ml tecnost, Pattern Resin GC ili odgovarajući“
 на страни 57/69, партија 7, ставка 12, тако што текста: „Samovezujući akrilat za
modelovanje a.100 g praha+105 ml tecnost, Pattern Resin GC ili odgovarajući“, уписује
следећи текст: „Samovezujući akrilat za modelovanje min a.100 g praha+80 ml tecnost, Pattern
Resin GC ili odgovarajući“
Питање заинтересованог лица бр. 9:
Ставка 13. У опису изменити мин 100г i 100мл, како би омогућили понуду паралелних производа
Одговор Комисије бр. 9:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 30/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 7, ставка бр. 13
тако што уместо текста: „Самовезујући акрилат за привремене крунице а.100гр+104мл,
Темпрон ГЦ или одговарајући“, уписује следећи текст: „Самовезујући акрилат за
привремене крунице мин а.100гр+100 мл, Темпрон ГЦ или одговарајући“
 на страни 57/69, партија 7, ставка 13, тако што текста: „Самовезујући акрилат за
привремене крунице а.100гр+104мл, Темпрон ГЦ или одговарајући“, уписује следећи
текст: „Самовезујући акрилат за привремене крунице мин а.100гр+100 мл, Темпрон ГЦ
или одговарајући“

Питање заинтересованог лица бр. 10:
ПАРТИЈА X
Ставка 2. у опису изменити пак мин 25 м
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Одговор Комисије бр. 10:
Комисија за ЈН је донела одлуку да се не прихвата примедба заинтересованог лица и да Наручилац
остаје при описима из Конкурсне документације.
Питање заинтересованог лица бр. 11:
Ставка 7.У опису је потребно додати опсег вредности : мини од 6-6,5мм обрт 0,7мм
Средњи од 7-7,5мм обрт 0,8мм
Маxи од 7-7,5мм обрт 0,8мм
Одговор Комисије бр. 11:
Комисија за ЈН је донела одлуку да се не прихвата примедба заинтересованог лица и да Наручилац
остаје при описима из Конкурсне документације.
Питање заинтересованог лица бр. 12:
ПАРТИЈА XI
Ст 2 Молимо Вас у опису додати опсег, састав Кобалт од 63% , Хром од 29% или мин, Молибден
од 5 % .Тврдоћа по Викерсу од 374 или мин, Модул еластичности од 207Гпа.
Одговор Комисије бр. 12:
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 38/69 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 11, ставка бр. 2
тако што уместо текста: „Легура за скелетиране протезе, састава Кобалт 64%, Хром 29%,
Молибден 6,5%, Тврдоце по Викерсу 374ХВ10, Модула еластицности 207ГПа, паковање
а'1кг“, уписује следећи текст: „Легура за скелетиране протезе, састава Кобалт од 63% до
64%, Хром 29%, Молибден од 5% до 6,5%, Тврдоце по Викерсу од 374ХВ10, Модула
еластицности од 207ГПа, паковање а'1кг“
 на страни 57/69, партија 11, ставка 2, тако што текста: „Легура за скелетиране протезе,
састава Кобалт 64%, Хром 29%, Молибден 6,5%, Тврдоце по Викерсу 374ХВ10, Модула
еластицности 207ГПа, паковање а'1кг“, уписује следећи текст: „Легура за скелетиране
протезе, састава Кобалт од 63% до 64%, Хром 29%, Молибден од 5% до 6,5%, Тврдоце по
Викерсу од 374ХВ10, Модула еластицности од 207ГПа, паковање а'1кг“
Питање заинтересованог лица бр. 13:
ПАРТИЈА XVI
Ставка 5. У опису изменити прах мин 40г, Ставка 6. Мин 20мл или пак јединицу мере изразити на
“г” или “мл” , им сходно томе променити укупне потребне количине
Одговор Комисије бр. 13:
Комисија за ЈН је донела одлуку да се не прихвата примедба заинтересованог лица и да Наручилац
остаје при описима из Конкурсне документације. За наручиоца су економски неисплатива тако
мала паковања. Такође у конкурсној документцији је већ одређен распон за прах од 60 до 80 г а за
течност од 50 до 60 мл чиме је обезбеђена конкуренција. Такође напомињемо да прах и течност
морају бити компатибилни.
Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 01/19
Др Милена Станковић Абаџић
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Ерика Илић, стоматолошка медицинска сестра
Мира Тиквицки, економиста
Маја Живановић, службеник за јавне набавке

Објављено:
-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља
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