Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/2586
Датум: 16.08.2018. 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 23-1.1.4/2018 “Стоматолошки потрошни
материјал”:

Питање заинтересованог лица:
PARTIJA 4:
Stavka 5, pakovanje paste za definitivnu opturaciju je sada 15g I 10 ml, a ne 12 g I 10ml
PARTIJA 6.
Stavka 6. Pasta na bazi kalcijum hidroksida je sada 2 g, a ne 3g
Partija 22
Standardno pakovanje alginate je 453 g, molimo Vas da izmenite u opisu
PARTIJA 23
Stavka 1. Traženi opis odgovara Vikopresu od Galenike , koji se ne proizvodi više. Molimo Vas da izmenite opis, da
izostavite sastav eugenola koji ne utiče na kvalitet I indikaciju ovog preparata . Da izmenite veličinu pakovanja ili
da jedinicu mere izrazite na g+ml, kako bi mogao ponuditi paralelni proizvod.
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.
PARTIJA 24
Stavka 1, opis odgovara Galeo vosku od Galenike koji se ne proizvodi više , molimo Vas da izmenite opis kako bi se
mogao ponuditi ekvivalentni proizvod.
PARTIJA 26
Stavka 3. Pakovanje voštovanih lančića je od 15 kom, a ne od 20
Stavka 13 pakovanje paste je od 100ml,a ne od 150ml
PARTIJA 30
Stavka 1, Molimo Vas da izrazite jedinicu mere na ml I shodno tome potrebne količine kako bi se mogao ponuditi
paralelni proizvod.
PARTIJA 33
Stavka 3, molimo Vas da izmenite opis I veličinu pakovanja, a jedinicu mere izrazite na kom.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/2586-2
Датум: 17.08.2018. 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 23-1.1.4/2018 “Стоматолошки потрошни
материјал”:

Одговор заинтересованом лицу:

Комисија остаје при свом ставу из конкурсне документације.

Комисија за ЈН 23-1.1.4/2018

