Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/2271
Датум: 07.07.2016. 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”:
Питања заинтересованог лица 1. за јавну набавку Стоматолошки потрошни
материјал,број ЈН 16-4/2016
Poštovani ,
U JN-16-4/2016 Stomatoloski potrosni materijal
-uzecemo kao primer partiju 14. Protetika -proteze
u koloni 4 -Nacin pakovanja -vi ste naveli tacno i ciljano odredjena pakovanja sa sadzajem od
250ml, 500g , 12 baznih ploca , zica 20m , vosak 500g ,vosak za lepljenje 6 stapica ......
-kod partije 13.- isto navodite pakovanja od 5kg , i 1kg ,
-partija 21.
trazili ste 3C bond u prahu, pakovanje 20gmozete traziti bond za keramiku u prahu ali u gramima .I da ne navodimo dalje.
Sami znate da postoji najmanje deset ponudjaca i svako od nas ima u ponudi razlicita pakovanja
sa razlicitom zapreminom ,tezinom ,duzinom ,kom .
Da ne bi doslo do favorizacije pojedinih ponudjaca sto se kosi sa zakonom o javnim nabavkama ,
molimo Vas da kolonu Nacin pakovanja ispravite u kolonu Jedinica mere,
Posto ste zahtevali da vam se dostave uzorci isklucivo u originalnom pakovanju
na osnovu tih uzoraka mozete vrsiti ocenu ponudjenih dobara , koja ce se iskljucivo
i samo tako isporucivati naruciocu odnosno vama.
Број:03/2271-2
Датум: 11.07.2016 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 1.

У вези са вашом примедбом на ЈУ-16-4/2016 Стоматолошки потрошни материјал
Партија 14,партија 13,партија 21,углавном стоматолошки потрошни материјал за
стоматолошку протетику
Анализирајући тржиште установљено је да постоје више произвођача а и понуђача са
траженим начином паковања и квалитетом траженог материјала али ми морамо
инсистирати на траженом начину паковања и квалитету због економичности и потрошње
материјала(наводимо пример акрилат прах,односно течност,у ранијим начинима паковања
добијали смо течност у бочицама већих запреминских количина која је након отврања
испаравала пре потршње бочице,восак се топио ....гипс у џаковима великих запремина је се
после одређеног периода стврдњавао.
Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације.
Комисија за ЈН 16-4/2016

