РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број:
Датум: 12.03.2020. 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 1 ортодонција и за партију 2
материјал за општу и дечију стоматологију дајемо додатне информације у вези са припремањем
понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.2
.
Питање понуђача:
- У опису производа за неке од тражених препарата се конкретно и детаљно наводи опис
препарата, хемијски процентуални састав, димензије и остале специфичне
карактеристике појединих материјала, који одговарају искључиво једном производу,
што се коси са основним начелима Закона о јавним набавкама. Иако у опису стоји ``
или одговарајући``, немогуће је дати понуду за било који одговарајући препарат, јер
такав и не постоји. Молимо Вас да извршите измене у оквиру назива и описа
материјала у смислу додавањем опсега паковања или димензија и на тај начин добијете
исправну и закониту техничку спецификацију, која не ограничава понуду
еквивалентних препарата у складу са начелима ЗЈН.
- ПАРТИЈА 1
Ставка 23. Молимо Вас у опису исправите да стоји минимум 6 мм, како би се могао
понудити и ортодонски шраф чија је димензија за свега 0,5 мм мања од траженог 6,5
мм
Ставка 24. Молимо Вас у опису исправите да стоји минимум 7 мм, како би се могао
понудити и ортодонски шраф чија је димензија за свега 0,5 мм мања од траженог 7,5
мм.
Ставка 25. Молимо Вас у опису исправите да стоји минимум 7 мм, како би се могао
понудити и ортодонски шраф чија је димензија за свега 0,5 мм мања од траженог 7,5
мм
Ставка 26. У опису додајте обрт минимум 0,35 мм
Оваквим описом се не ограничава понуда и не угрожава ЗЈН, и не фаворизује ни један
произвођач.
ПАРТИЈА 2
Ставке 85,86 и 87 наставци за скидач каменца нису регистровани, молимо Вас како се
не би угрозила целовитост партије да ове ставке издвојите из партије.
Ставка 91. Овако наведен опис одговара само једном једином композиту на тржишту и
не може се понудити ни један други иако стоји одговарајући. Молимо Вас стога да
коригујете опис како би могли понудити и паралелни композит. Наиме потребно је из
описа изоставити ‚‚ на бази цирконијума`` и навести минимум честица 0,7 до 1,5
микрона
Ставка 93. У опису је потребно изменити величину паковања и ставити минимум 8г (
6,4мл), како и се могао понудити и парарелни производ.

Молимо Вас да размотрите и уважите наше сугестије у циљу добијања исправне и
законите техничке спецификације, а не техничке спецификације на коју може само
један понуђач да одговори.
Молимо Вас да уважите наш захтев за додатно појашњење иако је достављен мање од
5 дана пре рока за подношење понуде, јер због болести нисмо били у ситуацији
благовремено да упутимо захтев за додатно појашњење.
Одговор:
Наше стручне службе су пре објављивања конкурсне документације извршиле проверу
регистрације свих производа, а избор материјала смо извршили према сопственим потребама
поштујући право пацијената на солидан квалитет.
Вашу сугестију да ставке 85,86 и 87 наставци за скидач каменца нису регистровани и да се
издвоје у посебну партију не можемо прихватити јер смо проверили наставци за скидач
каменца су регистровани и не можено их издвојити у посебну партију, а ми смо већ овом
поделом на 12 партија груписали сличан и сродан стоматолошки материјал да би омогућили
што већу конкуренцију понуђача.
У складу са вашом сугестијом Наручилац ће изменити опис за ставку 93. ( из партије 2 ), у
циљу омогућавања што веће понуде глас јономер цемента, а за све остале ставке наручилац
остаје при својим захтевима из конкурсне документације.
А ви као понуђач имате могућност да поднесeте заједничку понуду са осталим понуђачима и
на други начин прописан ЗЈН.
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