Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/2424-3
Датум: 20.07.2016 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 16-4/2016 “Стоматолошки потрошни материјал”:

Питање заинтересованог лица:
Naime u tehničkoj specifikaciji za sve partije se ne navodi jedinica mere , već način pakovanja ,
a cena treba da se izrazi po jedinici mere!? Način pakovanja nikako ne može biti jedinica mere.
Molimo Vas da izvršite ispravku navedenog.
Sem toga navođenjem tačnog i određenog pakovanja se sugeriše na jedan jedini tako definisani
proizvod što je grubo kršenje zakona o javnim nabavkama. Dalje u nazivu artikla se navodi
tačan i konkretan hemijski sastav određenog proizvoda koji odgovara takođe samo jednom
preparatu. Primer partija 14. , stavke 3,4,5,6,7,10, 14. Napominjemo da na tržištu postoje
preparati , koji minimalno odstupaju od zahtevanog hemijskog sastava ali u potpunosti
odgovaraju traženoj indikaciji. Ovim se grubo narušava Zakon o javnim nabavkama član 10 i
12.
U partiji 7., stavka 1. Traže se lentulo spirale veličine 15-40, dužine 21mm I 28mm. Lentule su
u pakovanjima 25-40 , a standardna dužina je 25mm. Molimo stručnu komisiju da proveri traženi
opis za lentule i u skladu s tim izmeni opis traženog instrumenta. Takođe u 7. Partiji, stavka 3 i 4
traže se endodontske igle veličine od 15 do 50. Takvo pakovanje nepostoji, endodonske igle su
pakovane u veličinama od 15 do 40 ili 45 do 80. Molimo Vas da ispravite opseg veličine.
U partiji 8. stavke 5 i 6 traže se karbidni produženi borer za nasadnik. Molimo Vas da proverite
da li se zaista traži PRODUŽENI karbidni borer za nasadnik i za koju namenu ili se ipak mislili
na karbidni borer standarnih dimenzija?
U konkursnoj dokumentaciji stoji zahtev naručioca : dostavljanje uzoraka za sve partije i stavke
i to u originalnom pakovanju koji će biti ispitani neposredno u praksi. Postavlja se pitanje
opravdanosti i ekonomičnosti celog postupka. S obzirom da se radi o 27 partija i velikog broja
stavki , odnosno preparata u okviru njih , dostavljanje uzoraka ima veliku finansijsku vrednost.
Niste naveli da li se uzorci vraćaju ponuđačina sa kojima se ne zaključi ugovor za konkretnu
partiju ili padaju na trošak naručioca.Ali pošto je većina preparta u pakovanjima tipa seta i
kompleta , takvi uzorci posle ispitivanja od strane Vaše stručne komisije ne bi mogli dalje da se
koriste, odnosno nema svrsishodnosti vraćanje uzoraka. Takvi uzorci morali bi biti fakturisani
naručiocu. Za partije 9. i 10. traže se uzorci za anestetike. Napominjemo stručnu komisiju da svi
anestetici imaju poseban protokol skladištenja i distribucije , tako da nema još jedne
opravdanosti dostavljanja uzoraka. Stoga molimo stručnu komisiju da preispita naše primedbe i
eventualno izmeni ovaj zahtev i na taj način omogući učestvovanje većeg broja ponuđača i učini
postupak zakonitim.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/2424-4
Датум: 22.07.2016 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 16-4/2016 “Стоматолошки потрошни материјал”:
Одговор заинтересованом лицу:
Колона „начин паковања“ мења се и гласи „јединица мере“
Partija 14- Приликом припреме конкурсне документације , односно техничке спецификације,
комисија се руководила својим објективним потребама,искуством из праксе и делатношћу
установе и самим тим су дате детаљније карактеристике (чл.70.ЗЈН)
Обавеза Наручиоца је да води рачуна о економичности и ефикасности, да даје квалитет
пацијентима са гаранцијом, па сходно томе морамо се придржавати захтеваног квалитета.
Нпр. ставке 3 и 4 – приликом загревања мање дебљине описани материјал је мање кртости, плоче
пуцају па се повећава утрошак материјала и мања је еластичност.
Нпр.ставка 5 – у описаном материјалу мања количина парафина повећава еластичност а већи
проценат парафина смањује.
Нпр.ставка 6 – у описаном материјалу састав скраћује време израда мобилниих протетских радова
и ове компоненте не утичу на порозност протетског рада.
Нпр. ставка 7 – описани материјал дозвољава рад на врућем моделу што скраћује време израде
протетског рада.
Нпр. ставка 10 – описани материјал који се користи за препаратуру протеза омогућава прецизност
доброг пријањања поломљених делова протеза тј. добро се лепи и скраћује време израде
репаратуре протезе.
Нпр.ставка 14 – описани материјал има размазни слој минималне дебљине
( до 0,25микромилиметара) који омогућава прецизност у цементирању фиксних протетских
радова.
Партија 7 – ставка 1 – Лентуле величине 25-40, дужине 21 25 и 29мм
Партија 7 – ставка 3 и 4 – Ендодонске игле у величинама од 15 до 40
Партија 8 – ставке 5 и 6 – Извршена је измена КД,обрисана је реч „Продужени“.
Наручилац остаје при ставу да је потребно доставити све тражене узорке у оригиналном паковању
са видном декларацијом или пратећом документацијом за сваки производ.
Сви узорци ће бити враћени без отварања и испитивања осим изабраног понуђача.
Узорци изабраног понуђача се задржавају као еталон при испоруци.
Наручилац ће узорак платити изабраном понуђачу.

Комисија за ЈН 16-4/2016

