
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/3729 
Датум: 13.11.2018. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 29-1.1.4/2018 “Стоматолошки потрошни 
материјал”: 

Питање заинтересованог лица: 

Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju za JN 29-1.1.4/2018  imamo par sugestija I zahteva za 
dodatno pojašnjenje 

PARTIJA 2 

Stavka 7, Molimo Vas da proverite potrebne količine za ogledalca. Da li se traži 200 pakovanja 
od 12 ogledalaca u pakovanju, ukupno 200 puta 12 je 2400 kom.Da li je to zaista  potrebna 
količina? 

PARTIJA 5 

Stavka 1. Molimo Vas da iz opisa izmenite sastav eugenola , jer na tržištu postoje paralelni 
preparati sa I bez eugenola koji imaju istu indikaciju  , I da u opisu izmenite veličinu pakovanja I 
odredite opseg u pakovanju od min 120 g do 140g + 60g. Navođenjem tačnog sastava bez opisa 
ili opisa odgovarajućeg dobra  se vrši favorizacija jednog jedinog preparata ili proizvođača što je 
isključivo zabranjeno prema zakonu o JN. 

Stavka 2. Opis takođe odgovara Kuporoventu od Galenike, koji se ne proizvodi više. Molimop 
Vas da izmenite opis I izbacite veličinu pakovanja od 18 štapića kako bi se mogao ponuditi 
ekvivalentni proizvod, jedinica mere treba da se izrazi na kom. 

PARTIJA 6 

Stavka 3. Pakovanje voštanih lančića  je od 15 kom, a ne od 20 

Stavka 13.  pakovanje paste je od 100ml, a ne od 150ml , molimo Vas da izmenite opis I 
 jedinicu mere odredite na ml 

Molimo Vas da razmotrite naše sugestije I primedbe kako bi mogli da podnesemo ispravnu 
ponudu. 

 

 

 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/3729-2 
Датум: 13.11.2018. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 29-1.1.4/2018  “Стоматолошки потрошни 
материјал”: 

 

Одговор заинтересованом лицу: 

На постављена питања за партије 2. и 5. Комисија остаје при свом ставу из конкурсне 
документације. 

Партија 6. - прихвата се сугестија заинтересованог лица и врши измена. 

Комисија врши измену у позиву за достављање понуда: 

Рок за достављање понуда је 22.11.2018. године до 10,00 часова, сагласно чл. 95. ставу 1, тачка 2. 

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 22.11.2018. године у 10,30 часова, у просторијама 
Наручиоца, на адреси Ул. Рада Кончара 46, Земун, соба бр.7-Aрхива, трећи спрат. 

 

                                                                                        Комисија за ЈН 23-1.1.4/2018  


