
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/2916 
Датум: 16.07.2015. године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник 

РС”бр.124/2012”) Комисија за ЈН 13/2015 Стоматолошки потрошни материјал: 

 

Питања заинтересованог лица 1 

За јавну набавку  Стоматолошки потрошни материјал,број ЈН 13/2015  

 

Postovani, 

Moramo da Vam skrenemo paznju na favorizovanje pojedinih artikala sto je po zakonu o javnim 

nabavkama zabranjeno.konkreto u JN 13/2015-zubarski potrosni materijal , u partiji 8.Vizil 

stavka 3 .Metal za vizil-gde ste dali tacnu specifikaciju metala .kao i u partiji 10-Protetika -stavka 

17 -metal za keramiku-gde je isti slucaj .Datom specifikacijom aludira se na ovaj nacin iskljucivo 

na jednog ponudjaca.A javna nabavka je naticanje vise ponudjaca .Celu partiju 8. i partiju 10. po 

vama moze da dobije iskljucivo jedan ponudjac.Prema tome izbrisite trazenu specifikaciju jer sve 

legure koje su registrovane u Agenciji za lekove ispunjavaju  ISO standarde gde su neznatna 

odstupanja od 0.05 % . Samim tim su ispostovane  norme koje isunjavaju uslove za javnu 

nabavku. 

 

Питања заинтересованог лица 2 

 

Postovani,  

Molim Vas za objasnjene > 

za JN 13/2015 za partiju 6-Protetika -proteze 

stavka 4. Zubi A28-da li trazite cenu za A28- garnitura ili da se upravljamo po koloni -nacin 

pakovanja -4 garniture 

stavka 5.Alabaster pak -5kg ,  da li trazite cenu za pak. 5kg ili cenu za pakovanje od 25 kg , kako 

je navedeno u koloni nacin pakovanja 

sto je i slucaj sa stavkom 6.tvrdi gips. 

 

 

 



 

 

Број:03/2916-2 
Датум: 17.07.2015 године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 

Комисија за ЈН 13/2015 Стоматолошки потрошни материјал: 

 

Одговор заинтересованом лицу 1 

 

За јавну набавку  Стоматолошки потрошни материјал,број ЈН 13/2015  

Партија 8 – визил – ставка 3 и партија 10 – Протетика – ставка 17 метал за керамику 

Комисија oстаје при захтеваној техничкој спецификацији / разлог захтевани квалитет 

 

Одговор заинтересованом лицу 2 

 

1. Комисија остаје при траженом да је цена Зуба А-28 ставка 4 по гарнитури зуба. 

Партија 6 – протетика протезе. 

 

2. Наведена цена је за паковање од 25кг.-ставка 5 Партија 6 – протетика протезе. 

 

 

3. Наведена цена је за паковање од 20 кг ставка 6 Партија 6 – протетика протезе. 

 

 

                                                                                                              Комисија за ЈН 13/2015 

 


