
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/2925 
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 

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

Poštovani,  

Uvidom u konkursnu dokumentaciju za Jn dobara 13/2015 naišli smo na nedoumice i s tim u vezi 

Vam šaljemo zahtev za dodatnim pojašnjenjem. 

 Za većinu stavki u okviru speciofikacije ponude u partijama je naveden način pakovanja 

traženog preparata. Smatramo da se na taj način sugeriše na određeni proizvod ,što predstavlja 

samim tim favorizovanje i insistiranje na određeni proizvod, odnosno određenog proizvođača,što 

je grubo kršenje Zakona o javnim nabavkama. Na tržištu postoje preparati različitog pakovanja 

od različitih proizvođača koji su namenjeni za istu indikaciju, i zbog toga bi ispravno i zakonski 

bilo izraziti jedinicu mere na najmanju meru, npr gram, mililitar, kom itd. 

 Uslov za ispravnost ponude je dostavljanje uzoraka koji će biti ispitani u praksi. Molimo 

poštovanu komisiju da još jednom preispita ovaj zahtev jer je  ukupna vrednost uzoraka izuzetno 

visoka.Takođe treba uzeti u obzir  i otežanu okolnost dostavljanja svih uzoraka jer je Naručilac 

zahtevao određena dobra po tačnim i konkretnim kriterijumima. 

 U partiji 8. stavka 7. traženi proizvod " Tečni vosak u metalnoj kanti " se već duže vreme ne 

proizvodi , a i ne postoji adekvatna paralela. 

 U partiji 10. stavka 17. " metal za keramiku ", naveden je traženi hemijski sastav legure koja 

sadrži Nikal.  Legura za izradu metalo-keramičkih nadoknada sa sadržajem nikla po našem 

Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvimai po zvaničnom stavu Agencije za lekove i 

medicinska sredstva  ne može biti upisana u Registar medicinskih sredstava, odnosno ne može i 

ne sme se koristiti u stomatološkoj praksi. 

 

 

 

 



Број:03/2925-2 
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 

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

 

1. Партија 8 ставка 7 – Комисија је мишљења да може и друго паковање које није у 

металној кутији али да је неопходно да уз такво паковање добијемо и декларацију  

као и упуство за употребу. 

 

2. Партија 10 ставка 17 – Комисија остаје при захтеваној техничкој спецификацији 

 ( разлог – захтевани квалитет ). 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Комисија за ЈН 13/2015 

 


