РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број:1367
Датум: 05.03.2020. године
Младеновац
Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.2.
стоматолошки материјал
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне
документације за набавку стоматолошког материјала за партију 2 материјал за општу и дечију
стоматологију дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по
конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.22
.
Питање понуђача:
- У спецификацији борера, у Партији 2, уочили смо да су неке ставке предимензиониране у
погледу величина, или су можда описи недовољно прецизни па вас молимо да извршите
појашњење за следеће:
1. Ставка 58-Захтевали сте да су челични борери за колењак – пламичасти у величини
020. Молимо да додате у величини од`` 018 до 021`` јер не постоје овако крупни
пламичасти борери код већине светских произвођача , односно у величинама су
углавном до 018.
2. Ставка 60 – Захтевали сте под једном ставком и округле и фисурне карбидне борере за
насадник. Молимо раздвојите ове ставке обзиром да се фисурни борери за насадник не
производе у овим величинама па предлажемо следећи опис:
-карбидни борер за насадник округли у величинама од 021 до 027
-карбидни фисурни борери за насадник величине – до 021/ карбидни крупнији фисурни
борери за насадник су хируршки, али је потребно нагласити да ли су борери за
хирургију јер су веома скупи и имају своју намену.
3. Ставка 79-карбидни борери за колењак-пламичасти фисурни- молимо да коригујете и
опис и величину тако да стоји карбидни борери за коленјак- фисурни или пламичасти у
величинама од 018 или 021- / и ово су веома крупни борери који се ретко користе и већина
произвођача их производи у величинама од 012,014 или 016.
Молимо да уважите сугестије у циљу добијања више исправних понуда уз достављање адекватних
доказа којима ћемо и потврдити да се оно што се нуди заиста и производи.
Одговор:
Наведене ставке биће избрисане из конкурсне документације.

С поштовањем
Председник комисије за јавне набавке Верица Ракић_________________________________________
Члан комисије за јавне набавке др Дарко Стојановић _________________________________________
Члан комисије за јавне набавке Срећко Миладиновић ________________________________________

