Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/2206
Датум: 19.06.2017 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 12-1.1.4/2017 “Стоматолошки потрошни
материјал”:

Питање заинтересованог лица:
Poštovani,Uvidom u dokumentaciju ,odnosno specifikaciju materijala u obrascima”Struktura cene”,uočili
smo neke nejasnode pa vas molimo da nam pojasnite sledede :
Partija 1-Tražen je amalgam sa povišenim sadržajem bakra.Obzirom da nisu definisani procenti ,molimo
vas da bliže odredite koliko bi trebalo da sadrži bakra –okvirne vrednosti materijala koji je adekvatan po
vašem zahtevu.Takodje molimo da navedete postupak uzorkovanja u praksi kao I kriterijum za izbor
adekvatnog materijala nakon uzorkovanja.Kriterijum za izbor najbolje ponude je u ovom postupku
“najniža cena”,pa je zato važno da nas odmah u konkursnoj dokumentaciji izvestite kako dete izvršiti
probu materijala,kada/uz obavezno prisustvo svih ponudjača koji su ponudili ovaj material/ I po kojim
kriterijuma dete vrednovati kvalitet materijala.Koliko nam je poznato naručioci u tehničkim
karakteristikama navode procenta svih bitnih komponenti amalgama:srebra,bakra I kalaja.
Partija 3-Kao I kod prve partije:molimo pojasnite način-uzorkovanje provere materijala..Osim
pakovanje,niste precizirali opisom tehničkih karakteristika željeni material kao što su :vrsta ispuna u
smislu preciziranja kaviteta,procenta kiseline kod kondicionera ili konkretnu indikaciju kod materijala
pod stavkom 4.Molimo pojasnite.
Partija 4-Stavka 2.Zahtevali ste da je material u pakovanju od 40 grama.Kao što je poznato,jedini
material za privremeno zatvaranje kaviteta u Srbiji je Provis,uvoznika Vetmetal.Kako ovaj material može
da ponudi samo jedan ponudjač,molimo vas da ovu stavku izmestite iz partije.U slučaju da želite da
probate I neki drugi material za ove namene,a na tržištu ih ima dovoljano u različitim
pakovanjima,izrazite material u gramima,a ne u pakovanjima,pa dete uzorkovanjem”-proverom u praksi
“ izabrati odgovarajudi.Na tržištu su velike oscilacije u pogledu pakovanja od 28,30,40 I 50
grama.Takodje pojasnite “uzorkovanje u praksi”.
-Stavka 3.Chlorphenolcamphor a 15 ml- ovaj materijall može da ponudi isključivo jedan ponudjač,jer je
ovo pakovanje specifično I ima ga samo jedan indijski preparat pomenutog uvoznika.Ukoliko je to vaš
jedini izbor,molimo da ga izmestite iz partije u posebnu partiju.Na tržištu postoji I material “Difurid” koji
je u pakovanju odm 20 ml a po sastavu je Chlor-phenol-camphor-mentol.Molimo pojasnite a I
takodje”uzorkovanje u praksi”.
-Stavka 6-na tržištu postoji veliki broj preparata za ovu namenu.Da li je pakovanje od 3 grama vaš jedini
uslov?U mogudnosti smo da ponudimo materijal u špricu od 3,5 grama,pa molim pojasnite da li je
pakovanje eliminacioni factor.Ukoliko jeste molim da I ovu stavku izmestite u posebnu partiju.Molimo
pojasnite “uzorkovanje u praksi”.

-Stavka 8-ovde ste tražili material”Endoseal”,uvoznika Vetmetal.Molimo da ili izmenite veličinu
pakovanja,bez navodjenja veličine pakovanja,ved sastavom materijala I vrstom indikacije, ili da I ovu
stavku izdvojite u zasebnu partiju.
Partija 5- Kao I kod prethodnih partija:molimo pojasnite kriterijume kod uzorkovanja u praksi za stavke
za koje zahtevate uzorke.Da li je pakovanje eliminacioni factor,odnosno da li dete sva druga pakovanja
odbiti kao neodgovarajuda?Reč je o stavkama 1,4,7,8.
Partija 6- Molimo pojasnite uzorkovanje u praksi?Posedujemo pakovanje materijala drugačije od
zahtevanog- pod stavkom 2.-celuloidne krunice.Da li je to eliminacioni factor?Ukoliko jeste molimo
stavku izmestite u posebnu partiju.Takodje molim pojasnite stavku 11.šta ste mislili pod
terminom”exlusiva”?
Partija 16- Molim pojasnite “uzorkovanje u praksi”.U praksi naručioci veom često navode vreme
mešanja,vezivanja ,boje u hromatskom postupku,ukus ili slično.Molimo precizirajte.
Partija 23- Molim pojasnite “uzorkovanje u praksi”.Takodje pojasnite da li je pakovanje za stavku 4eliminacioni factor.Posedujemo pakovanje od 20 sundjerčida,ili 40 ,a u blisterima su od 10 komada
sterilnih I nezavisno upakovanih .Ukoliko je to isključivi zahtev,molimo stavku izmestite iz partije.
Partija 28- Molim proverite pakovanje miler igala,jer je uobičajeno od 12 komada?Molimo pojasnite
“uzorkovanje u praksi”.
Molimo da nam pojasnite vaš zahtev za dostavu “potvrde od NBS,da ponudjač nije bio u blokadi 12
meseci od dana objavljivanja poziva na portal-kao dodatni uslov za ispravnost ponuda.Da li ste isključivo
mislili na “Potvrdu”-koji izdaje Služba za prinudnu naplatu,Kragujevac,koja se napladuje,ili je dovoljno da
priložimo podatak sa Web stranice u vidu dokaza da ponudjač nije bio u blokadi do 3 godine unazad od
dana postavljanja upiota,kao izjavu naše firem na memorandum o WEB stranici,koja je svima dostupnaa pri tom se ne napladuje.Zakon o JN je vrlo eksplictno “naveo “, da sve što je dostuno javno I može se
proveriti,uz navodjenje I preciziranje odredjenog sajta je adekvatan dokaz o posedovanju odredjenih
zahteva.
Takodje napominjemo da su bilansi za 2016 godinu,kao I BON JN za poslednje 3 godine ,2014-2016,
raspoloživi.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/2206-2
Датум: 20.06.2017 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 12-1.1.4/2017 “Стоматолошки потрошни
материјал”:
Одговор заинтересованом лицу:
Партија 1 проценат бакра треба да буде око 25,5%
Партија 3 наведена је карактеристика да је то материјал опште намене који се може
користити и за испуне и за цементирање протетских радова.
Партија 4 за ставке 2,3,6 Комисија остаје при задатој спецификацији у конкурсној
документацији ,односно остајемо при задатим јединичним мерама.
Ставка 8,у опису артикал није наведено име артикла што ви сугеришете својим
питањем него је наведена само техничка карактеристика артикла па остајемо при
задатој спецификацији у конкурсној документацији ,односно остајемо при задатим
јединичним мерама.
Партија 5, Комисија остајемо при задатој спецификацији у конкурсној
документацији ,односно остајемо при задатим јединичним мерама због
економичности и квалитета траженог артикла.
Партија 6, Комисија остајемо при задатој спецификацији у конкурсној
документацији ,односно остајемо при задатим јединичним мерама због
економичности и квалитета траженог артикла
Партија 16,тражени артикал има време мешања 35 секунди,радно време 1.20минута
време за рад у устима 40 секунди и време везивања 2 минута.
Партија 23, Комисија остајемо при задатој спецификацији у конкурсној
документацији ,односно остаје при задатим јединичним мерама
Партија 28, Комисија остајемо при задатој спецификацији у конкурсној
документацији ,односно остајемо при задатим јединичним мерама
Брише се реченица испод сваке партије „узорак ће бити непосредно испитан у
пракси“
Да,прихватљиво је да понуђач достави податак са Web странице у виду доказа.

Комисија за ЈН 12-1.1.4/2017

