
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/2568 

Датум: 26.09.2019. 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 21-1.1.4/2019 “Стоматолошки потрошни материјал”: 

Питање заинтересованог лица: 

Nakon uvida u specifikaciju materijala u obrascu structure cena,uočeni su opisi ,odnosno tehničke karakteristike materijala koji 

nisu registrovani ili se više ne proizvode,pa molimo da uvažite naše sugestije i to: 

Partija 2 

-stavka 4-Glasionomer opšte namene u pakovanju od 18 gr+tečnost 17,5 m, je Alfagalbejz,Galenika,koji se ne 

proizvodi.Predlažem da izmnite pakovanje,tako da opis glasi”lGlas ionomer za restauraciju mlečnih i stalnih zuba, klase III i V u 

pakovanju 15 gr+10 ml/gr”. 

Partija 3 

-stavka 1-Fosfatni cement normalnovezujući,kako niste naveli veličinu pakovanja  pa predlažem da dodate “u pakovanju  

od  120 gr+50 ml” 

-stavka 2-Sredstvo za privremeno zatvaranje kaviteta-Obzirom da je materijal izražen u gramima,predlažemo da iz  

“naziva artikla izbrišete a 50 gr” jer je i proizvodjač izmenio pakovanje tako da ovakvo pakovanje više ne može da se  

nadje u prodaji. 

-stavka 5-traženi materijal je Acroseal,Septodont ,koji se ne uvozi i ne može biti predmet ponude.Predlažem da umesto navedenog pakovanja 

navedete”:6,5 gr base+9,5 grama katalizator”,a opis i indikacija ostaju nepromenjeni. 

Partija 6 

-stavka 3-Trake celuloidne a 100 komada-ovo je dovoljan opis za traženi materijal,a navodjenje ispuna III i IV klase  

nije vidljivo ni kod jednog materijala,ni na proizvodjačkoj deklaraciji, pa smatramo da je nepotreban opis. 

-stavke 4 i 5-molimo da precizirate o kojim je matricama reč,jer su konturirane matrice daleko skuplje od metalnih  

perforiranih molarnih i premolarnih matrica. 

-stavka 6-Diskovi za poliranje kompozitnih ispuna-ovako naveden opis odgovara kompletu koji nema registraciju kod ALIMS-a. 

Molimo da proverite i da umesto navedenog opisa navedete:”Diskovi za poliranje kompozitnih ispuna 12,7 mm a 50 komada” 

Takodje je potrebno da mandrelu  izdvojite u posebnu stavku i da navedete”Mandrela za diskove od istog proizvodjača kao i “Diskovi”. 

Partija 19 

-stavke 1 i 2-Ovo je bio opis za Bazogal G i D,a više se ne proizvode pa umesto detaljnog opisa Galenikinih materijala navedite: 

Šelak bazna ploča gornja ,debljine 1,5 do 1,65 mm  

i Šelak bazna ploča donja ,debljine 1,5 mm do 1,65 mm, a jedinicu mere izmenite umesto”pakovanje” u “komad”,uz izmenu količine tako da kod 

stavke 1.to bude 720 komada, kod 2.da bude 600 

komada.  

  

 

Partija 22 



-stavka 1-Vikopres,Galenika,se ne proizvodi više,pa molim da izmenite pakovanje tako da glasi”Cinkoksid eugenol pasta za 

uzimanje otisaka a 120 gr+60 gr. 

Molimo vas da uz ovlašćenja od uvoznika,odnosno nosioca rešenja kod ALIMS-a,prihvatite i Ugovor,odnosno Protokol sa 

proizvodjačem Galenika Dental za artikle koji se nalaze na lageru veleprodaja, a jedini su na tržištu Srbije./Cegal N,Sitisan.. 

Takodje molim da u vezi uzoraka striktno navedete das u isti namenjeni isključivo za “etaloniranje”,a ne da će se ispitivati u 

praksi. 

U sklopu obaveznih uslova za ispravnost ponuda naveli ste”važeće rešenje ALIMS-a”,molimo precizirajte “važeće rešenje 

ALIMS-a na dan otvaranja ponuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број:03/2568 -2 

Датум: 27.09.2019. 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 21-1.1.4/2019   “Стоматолошки потрошни материјал”: 

 

Одговор заинтересованом лицу: 

1. Партија 2, 

ставка 4 – комисија ће извршити измену КД 

2. Партија 3, 

ставке 1 и 2 - комисија остаје при свом првобитном ставу из КД 

ставка 5 -  комисија ће извршити измену КД 

3. Партија 6, 

ставка 3 -  комисија остаје при свом првобитном ставу из КД 

ставке 4 и 5 - комисија остаје при свом првобитном ставу из КД 

ставка 6 - комисија ће извршити измену КД 

4. Партија 19 

ставке 1 и 2 - комисија ће извршити измену КД 

5. Партија 22  

Ставка 1 -  комисија ће извршити измену КД 

6. Комисија прихвата и уговор уз овлашћење. 

7. Комисија и тражи узорке за еталонирање. 

8. Решење АЛИМС-а мора бити важеће у тренутку подношења понуда понуђача. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                        Комисија за ЈН 21-1.1.4/2019  


