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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 05/20 СТОМАТОЛОШКИ И ЗУБОТЕХНИЧКИ
МАТЕРИЈАЛ 1
Питање заинтересованог лица бр. 1:
ПАРТИЈА 3
Ставка 8. Молимо Вас да у опису ставите минимум 2 g, обзиром да је јединица мере правилно
изражена на "г", како би се могао понудити одговарајући препарат.
Одговор Комисије бр. 1:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 21/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, ставка бр. 8
тако што уместо текста: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом, a' 2,1 g“, уписује
следећи текст: „Калцијум хидроксидна паста са јодоформом, минимум a' 2 g“.
Питање заинтересованог лица бр. 2:
ПАРТИЈА 3
Ставк 10. и 11. Молимо Вас да ове две ставке изместите у посебну партију из разлога сто
одговарајући препарат Endomethasonu може да понуди само један понуђач који има ексклузивно
право продаје од носиоца дозволе и други понуђачи су ускраћени да поднесу понуду, што није у
складу са Законом о јавним набавкама.
Одговор Комисије бр. 2:
Комисија остаје при конкурсној документацији. Партије су формиране сходно потребама
Наручиоца, према сродности добара. Наручилац нема увида ко има ексклузивно право продаје од
носиоца дозволе, јер то није податак који се јавно објављује.
Питање заинтересованог лица бр. 3:
ПАРТИЈА 5
Ставка 2. Молимо Вас да у опису ставите минимум 15ml , обзиром да је јединица мере правилно
изражена на "ml" , како бисе могао понудити одговарајући препарат
Одговор Комисије бр. 3:
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 25/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 5, ставка бр. 2
тако што уместо текста: „Раствор за ретракцију гингиве а'20мл, Ретраргин или
одговарајући“, уписује следећи текст: „Раствор за ретракцију гингиве, Ретраргин или
одговарајући“
Питање заинтересованог лица бр. 4:
ПАРТИЈА 5
Ставка 3. Молимо Вас да коригујете опис , јер је опис изразито искључив, може да се понуди само
Zhermack алгинат. Исправити опис тако да стоји ..." 3 фазе промене боје, време везивања минимум
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2 минута, 453 g " што је довољно и законски исправно , како би се могао понудити апсолутни
паралелни алгинат.
Одговор Комисије бр. 4:
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 25/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 5, ставка бр. 4
тако што уместо текста: „Инверз. Хидроколоидни мат. за отиске са 3 фазе промене бојевреме мешања-црвена, време за рад-светло наранџаста, време у устима-жута, са укусом
манга, еластични опоравак 99 %,време везивања 2 мин.и 35 сец, Zhermack или
одговарајући a 453 g, доставити узорак“, уписује следећи текст: „Инверз.
Хидроколоидни мат. за отиске са 3 фазе промене боје, еластични опоравак 99 %,време
везивања мин 2 мин., Zhermack или одговарајући a 453 g, доставити узорак“
Питање заинтересованог лица бр. 5:
ПАРТИЈА 5
Ставка 5. У опису исправити да стоји минимум 150 ml, како би се могао понудити еквивалентни
препарат.
Одговор Комисије бр. 5:
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 25/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 5, ставка бр. 2
тако што уместо текста: „Кондензациони силикон ређе и гушће коензистенције a'155ml,
Галеника-галесил Ц плави,зелени
или одговарајући“, уписује следећи текст:
„Кондензациони силикон ређе и гушће коензистенције, Галеника-галесил Ц плави,зелени
или одговарајући“
Питање заинтересованог лица бр. 6:
ПАРТИЈА 5
Ставка 9. пошто постоје различита паковања адиционог силикона, исправно је
ставити јединицу мере на "ml" и сходно томе изменити укупне потребне
количине.
Одговор Комисије бр. 6:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 25/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 5, ставка бр. 9
тако што уместо текста: „Адициони силикон (putty), 2x200 ml“, уписује следећи текст:
„Адициони силикон (putty)“, мења се јединица мере са „комад“, на „ml“, мења се количина
са „2“, на „800“.
Питање заинтересованог лица бр. 7:
ПАРТИЈА 5
Ставка 11. У опису ставити са или без без еугенола и минимум паковања 120g+60 g , како би се
могао понудити еквивалентни производ.
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.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 26/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 5, ставка бр. 11
тако што уместо текста: „Паста на бази цинк-оксида и еугенола за узимање
функционалних отисака 120 gr+60 gr, доставити узорак“, уписује следећи текст: „Паста
на бази цинк-оксида и еугенола за узимање функционалних отисака мин 120 гр+60 мл,
доставити узорак“
Питање заинтересованог лица бр. 8:
ПАРТИЈА 6
Ставка 3. У опису изоставити величину паковања с обзиром да постоје врло разнолика паковања
за полирне траке, а јединица мере је већ исправно изражена на "ком".
Одговор Комисије бр. 8:
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Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 27/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 6, ставка бр. 3
тако што уместо текста: „Абразивна полиестер трака за полирање a'150, Ханел или
одговарајући“, уписује следећи текст: „Абразивна полиестер трака за полирање, Ханел
или одговарајући“.
Питање заинтересованог лица бр. 9:
ПАРТИЈА 8
Ставка 2. У опису изменити минимум 25 m, како би се могао понудити еквивалентни препарат
Одговор Комисије бр. 9:
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. 10:
ПАРТИЈА 8
Ставка 7. У опису је потребно додати опсег вредности : мини od 6-6,5mm обрт
0,7mm
Средњи од 7-7,5mm обрт 0,8mm
Maxi od 7-7,5mm obrt 0,8mm
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:
ПАРТИЈА 9
Ставка 2. Молимо Вас у опису додати опсег, састав Кобалт од min 63%, Хром
од 29% , Молибден од min 5 % .Тврдоћа по Викерсу од min 374, Modul
еластичности од 207Gpa.
Одговор Комисије бр. 11:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 34/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 9, ставка бр. 2
тако што уместо текста: „Легура за скелетиране протезе, састава Kobalt 64%, Hrom 29%,
Molibden 6,5%, Tvrdoce po Vikersu 374HV10, Modula elasticnosti 207GPa, pakovanje a'1kg”,
уписује следећи текст: „Легура за скелетиране протезе, састава Kobalt od min 63%, Hrom
od 29%, Molibden od min 5%, Tvrdoće po Vikersu od min 374HV10, Modula elasticnosti od
207GPa, pakovanje a'1kg“
Питање заинтересованог лица бр. 12:
Након увида у конкурсну документацију приликом попуњавања обрасца понуде, приметили смо
неколико неодређено дефинисаних ставки.
Наиме у ПАРТИЈИ 1, Ставка 3 потребно је ову ставку раздвојити на две ставке по величинама, јер
се разликује јединична цена за челичне борере до величине 023 и веће од 023. По садашњем опису
није дефинисана величина , па се подразумевана цена даје за мање борере.-Молимо Вас да ово
ближе дефинишете како би могли да Вам понудимо и јединичну цену за веће борере које се врло
често траже и поручују.
Одговор Комисије бр. 12:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 17/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 1, ставка бр. 3
тако што уместо текста: „Челични округли борери за насадник, Edenta/NTI или
одговарајући“, уписује следећи текст: „Челични округли борери за насадник, Edenta/NTI
или одговарајући до величине 023“, мења се количина са „200“ на „100“.
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на страни 17/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 1, дода ставку
бр. 12 под називом „Челични округли борери за насадник, Edenta/NTI или одговарајући од
величине 023“, јединица мере је комад, а количина 80.

Питање заинтересованог лица бр. 13:
Ставка 4 . Исто важи као и за претходну ставку , с тим што код ове ставке треба ближе одредити и
тражени облик , јер се разликује цена за округле од фисурних борера. Дакле треба раздвојити и по
величини и по облику:
Челични округли до величине 023, челични округли већи од 023, фисурни до величине 023 и
фисурни већи од 023.
Одговор Комисије бр. 13:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 17/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 1, ставка бр. 4
тако што уместо текста: „Челични борери за колењак,разни облици и велицине,
Едента/НТИ или одговарајући“, уписује следећи текст: „Челични борери за
колењак,округли до величине 023, Едента/НТИ или одговарајући“, мења се количина са
„800“ на „550“.
 на страни 18/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 1, дода ставку
бр. 13 под називом „Челични борери за колењак, округли, већи од 023 Edenta/NTI или
одговарајући“, јединица мере је комад, а количина 100.
 на страни 18/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 1, дода ставку
бр. 14 под називом „Челични борери за колењак, фисурни, до величине 023, Edenta/NTI
или одговарајући“, јединица мере је комад, а количина 60.
 на страни 18/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 1, дода ставку
бр. 15 под називом „Челични борери за колењак, фисурни, већи од 023, Edenta/NTI или
одговарајући“, јединица мере је комад, а количина 10.
Питање заинтересованог лица бр. 14:
ПАРТИЈА 9.
Ставка 9. Молимо Вас у опису исправити, јер је вероватно у питању техничка грешка , требало би
да стоји „ретенциони ланац доњи а 15 ком „.
Одговор Комисије бр. 14:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 34/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 9, ставка бр. 9
тако што уместо текста: „Восак ретенциони горњи -ланац a'40, Renfert, Bredent или
одговарајући“, уписује следећи текст: „ретенциони ланац доњи a'15 ком, Renfert, Bredent
или одговарајући“.
Питање заинтересованог лица бр. 15:
Партија 3
-ставка 3-Јодоформ прах-молимо додајте "или у кутији"без навођења Галеника или одговарајући
јер је Galenika Dental продала своју производњу фирми Profarm Beograd.Материјали су идентични
по саставу и називу,али су у нешто измењеној амбалажи што свакако не умањује познати квалитет
овог бренда.
Одговор Комисије бр. 15:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 21/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 3, ставка бр. 3
тако што уместо текста: „Јодоформ прах у стакленој тамној флашици a'15gr, Галеника или
оговарајући“, уписује следећи текст: „Јодоформ прах у стакленој тамној флашици или
кутији a'15gr“.
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Питање заинтересованог лица бр. 16:
Партија 5
-ставке -ставке 2 и 5 брисати величине паковања јер су материјали изражени у грамима,односно ml
Одговор Комисије бр. 16
Конкурсна документација је исправљена.
Питање заинтересованог лица бр. 17:
Партија 14
--ставке 10 и 11-молимо да нагласите да је реч о "карбидним фрезама" како би вам понудили
солидан квалитет познатих производјача
Одговор Комисије бр. 17:
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 44/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 14, ставка бр.
10 тако што уместо текста: „Фрезери за обраду акрилат. протеза“, уписује следећи текст:
„Карбидна фреза за обраду акрилат. протеза“, и ставка 11 уместо текста „Фрезери за
обраду метала“, уписује следећи текст „Карбидна фреза за обраду метала“.
Питање заинтересованог лица бр. 18:
Партија 15
-ставка 4-материјал је већ изражен у најмањој јединици мере,па молим да изоставите величину
паковања.
Одговор Комисије бр. 18:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 46/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 15, ставка бр. 4
тако што уместо текста: „Препарат за заливање фисура a'1gr“, уписује следећи текст:
„Препарат за заливање фисура“.
Питање заинтересованог лица бр. 19:
Партија 16
-ставка 3-молимо да избришете из описа величину паковања јер је материјал већ изражен у
најмањој јединици мере.
Одговор Комисије бр. 19:
Комисија уважава сугестију заинтересованог лица и врши измену конкурсне документације.
Комисија доноси одлуку да измени конкрсну документацију:
 на страни 48/63 у делу Образац понуде са структуром цене за партију бр. 15, ставка бр. 4
тако што уместо текста: „Нанохибридни композит на бази zirkonijuma i barijum glass
punila, са честицама величине 0,7-1,5 mycron/m-sa уделом неорганског пунила 77,5 %,
a'4gr, доставити узорак“, уписује следећи текст: „Нанохибридни композит на бази
zirkonijuma i barijum glass punila, са честицама величине 0,7-1,5 mycron/m-sa уделом
неорганског пунила 77,5 %, доставити узорак“.
Комисија такође доноси одлуку да измени Конкурсну документацију на страни 49/63, тако што
уместо текста “Нанохибридни антериорно-постериорни композит са 77 % тежински садржаног
пуниоца, а са 61 % волуменски и контракцијом приликом полимеризације од 2,05 %. Расположив у
19 боја. Поседује честице стронцијум стакла од 40 nm do 1,5 µm. Индикован је за надоградње зуба,
рестаурације индиректне инлеји, онлеји, фасете, за сплинт, за репарацију керамике, за сендвич
технику са гласјономер цементима“, уноси следећи текст “ Универзални нанохибридни
композитни испун за рестаурације расположив у минимум 18 боја по ВИТА кључу. Индикован је
за надоградње зуба, рестаурације индиректне инлеји, онлеји, фасете, за сплинт, за репарацију
керамике, за сендвич технику са гласјономер цементима“
Комисија такође доноси одлуку да измени рок за достављање понуда, и време отварања понуда на
страни 3/63, тако што уместо текста: „Рок подношења понуде: 16.06.2020. године до 10:00
часова. Време отварања понуде: 16.06.2020. годину у 10:15 часова“, уписује следећи текст:
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„Рок подношења понуде: 18.06.2020. године до 10:00 часова. Време отварања понуде:
18.06.2020. годину у 10:15 часова“

Комисија такође доноси одлуку да измени Позив за подношење понуда на страни 2/2, тако
што уместо текста „Рок за подношење понуда је 34 данa од дана објављивања позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки , односно до 16.06.2020. године до 10,00 часова, у
складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом“, уписује следећи текст “
Рок за подношење понуда је 36 данa од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки , односно до 18.06.2020. године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин
предвиђен конкурсном документацијом.“, и уместо текста „Отварање понуда је јавно. Понуда
ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 16.06.2020. године у
10,15 часова последњег дана горе наведеног рока по редоследу пријема понуда.“, уписује
следећи текст „Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за
подношење понуда, односно дана 18.06.2020. године у 10,15 часова последњег дана горе
наведеног рока по редоследу пријема понуда.“
Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 05/20
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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