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Број: сл.
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Младеновац
Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.13.
стоматолошки материјал
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење
конкурсне документације за стоматолошки материјал дајемо додатне информације и
појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку
бр.1.1.13
Питање понуђача
Партија 2-материјал за општу и дечију стоматологију
-ставка 6 молимо да амалгаме раздојите по површинама. Троповршински амалгам у
самом опису нема неки детаљан опис, самим тим није искључујући фактор уколико
није од истог произвођача као амалгам 1 амалгам 2-површински.
-ставка 11 молимо појасните текст ``не треба опис``, јер је ова колона за назив
произвођача.
-ставка 12 – у колони за назив произвођача вам стоји 7 грама-молимо појасните
-ставка 13-светлосно полимеризујућа подлога за композитне испуне- молимо
појасните количину и врсту паковања уместо комада молимо изразите потребну
количину у грамима
-ставке 15,16 и 95-лекови анестетици-ово су материјали који не припадају овој
групи материјала, па молимо да их издвојите у посебну партију
-ставка 22- киселина – молимо прецизирајте количину материјала у грамима или
мл. Уколико желите неку конкретну киселину потребно је да наведете неке
конкретне техничке карактеристике.
-ставка 59-материјал за разијање филмова и филмови су посебна група материјала
па вас молимо да их издојите из ове партије у посебну.
-ставка 70- материјал за терапију алвеолита-Alveogyl је у паковању од 10 грама, а
такође овај материјал не садржи јодоформ. Молим извршите корекцију.

-ставка 101- материјал није регистрован-молимо изместите у посебну партију
-ставка 102- EDTA раствор је у најмањем паковању од 50 мл-молимо извршите
количину корекције мл.
Партија 6-Ендоперох – кит материјал није регистрован, а не постоји замена у овој
форми праха и течности, молимо проверите.
Партија 8-Хидрол-материјал није регистрован
Обзиром да за неке ставке у партијама постоје детаљни описи захтеваних
техничких карактеристика , да ли сматрате да би било потребно да доставимо
доказе о поседовању истих. Предлажемо да овај захтев буде један од додатних
услова за исправности понуде, те да уколико не доставе, понуда ће се одбити као
неисправна.

Одговор:
Партија 2
- ставка 6 Троповршински амалгам нећемо набављати и он се брише.
- ставка 11 текст ``не треба опис`` биће избрисан текст
- ставка 12 биће измењено
-ставка 13 биће измењено
- ставке 15,16 и 95 издвојићемо их у посебну партију?
- ставка 22 биће измењено
-ставка 59 издвојићемо их у посебну партију?
- ставка 70 биће измењено
- ставка 101 нећемо набављати и она се брише.
- ставка 102 нећемо набављати и она се брише.
Партија 6 Ендоперох – кит неће се набављати и брише се
Партија 8-Хидрол-материјал неће се набављати и брише се
Обзиром да за неке ставке у партијама постоје детаљни описи захтеваних
техничких карактеристика , да ли сматрате да би било потребно да доставимо
доказе о поседовању истих. Предлажемо да овај захтев буде један од додатних
услова за исправности понуде, те да уколико не доставе, понуда ће се одбити као
неисправна.
Наручилац је одлучио да се испуњеност захтеваних техничких карактеристика
доказује достављањем изјаве под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу што је и навео у конкурсној документацији и остаје при томе.
Имајући у виду све околности и чињенице извршићемо измену конкурсне
документације.
С поштовањем
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