ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
Инђија, Српскоцрквена 5
Број: 01.3-7-12/2019
Дана: 19.04.2019 године
Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) захтева заинтересованог лица за додатним
појашњењем Конкурсне документације за ЈНМВ добара број 7/2019- Стоматолошки
поторошни материјал, заведени под дел.бројем 01.3-7-11/2019 достављен електронском
поштом дана 16.04.2019 године, Комисија за јавну набавку даје

ОДГОВОР
по захтевима за додaтним појашњењима Конкурсне документације
ЈНМВ 7/2019
1. Питање:
Poštovani,
Uvidom u konkursnu dokumentaciju stomatološkog materijala JNMV br. 7/2019
objavljenoj na portalu JN 09.04.2019. molimo pojašnjenje pojedinih stavki i
eventualne korekcije kako bi omogućili veću konkurentnost u skladu sa ZJN.
Obzirom da na tržištu postoje razni materijali u različitim pakovanjima, da li može da
se vrši preračun cene na traženo? Takodje molimo pojašnjenje za sledeće:
PARTIJA 2
Stavka 4-molimo precizirajte da li tražite sa 3 ili 4 pregrade,obzirom da se cene
razlikuju
Stavka 14-molimo navedite pakovanje 100 ili 200kom
PARTIJA 4
Stavka 5-molimo izrazite jed.mere u “gr” kako bi ponude bile uporedive, obzirom da
se pakovanja proizvodjača razlikuju
Stavka 6- molimo izrazite jed.mere u “ml”
Stavka 16-molimo izrazite jed.mere u “ml”
Stavka 20-molimo dodajte kod jed.mere “min 450gr” obzirom da se
pakovanjaproizvodjača razlikuju
Stavka 23-Retrargin tečnost je u pakovanju od 20ml,molimo ispravite u koloni je.mere
Stavka 25-molimo izrazite jed.mere na “kom/štapić” obzirom da se pakovanja
proizvodjača razlikuju
Stavka 26- molimo izrazite jed.mere na “kom/štapić”
PARTIJA 5
Stavka 6-Žica 0,7 je u pakovanju i od 30m, molimo ispravite u koloni jed.mere “20m
ili 30m”
Stavka 11- molimo dodajte kod jed.mere “min 450gr”
PARTIJA 6
Stavka 26-molimo izmenite kod jed.mere pakovanje “min15gr+10ml” obzirom da
postoje i drugačija pakovanja odgovarajućeg materijala
Stavka 27- molimo izmenite kod jed.mere pakovanje “min15gr+6,4ml” obzirom da
postoje i drugačija pakovanja odgovarajućeg materijala
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Stavka 30-Gutaperka poeni su u pakovanju od 120kom,molimo ispravite
Stavka 37-molimo izrazite jed.mere u “ml” obzirom da postoje različita pakovanja
kiseline
Stavka 41-molimo ispravite pakoavanje na 40gr+12gr
Stavka 45-molimo izrazite jed.mere u “gr”
Stavka 49-molimo ispravite pakovanje na 3,8gr ili izrazite jed.mere u “gr”
Stavka 50- molimo izrazite jed.mere u “gr”,postoje različita pakovanja odgovarajućeg
materijala
Stavka 53-molimo dodajte u opisu pakovanje 12kom,ukoliko je jed.mere pak, ili
izrazite jed.mere na komad
Stavka 54-molimo dodajte u opisu “pakovanje od 3m”
PARTIJA 7
Stavka 3-molimo izrazite jed.mere na “kom”
PARTIJA 8
Stavka 7-molimo dodajte u koloni jed.mere “min 4,8kg+1l” obzirom da postoje i
drugačija pakovanja ovog materijala
Molimo da u skladu sa čl.10-12 ZJN uvažite naše sugestije i ispravite konkursnu
dokumentaciju kako bi omogućili učešće bar 2 ponudjača u predmetnom
postupku.
Одговор:
Комисија за јавну набавку је оценила да су наведене примедбе
-партија 2 став 4, све наведено у партији 4,5,6,7 и 8 oсноване, осим да је у
партији 2 став 14 већ наведено то што тражите, а у партији 6 за ставку 37,41 и 49
наручилац остаје при свом захтеву.
На основу горе наведених измена биће извршена ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у обрасцу Техничка спецификација – Прилог број 1 у
партијама 2,4,5,6,7,8
Наручилац ће продужити рок за достављање понуда.
Обавештење о продужавању рока биће објављена на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца.

Објавити:
- на Порталу јавних набавки,
- на интернет страници Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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