ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
Инђија, Српскоцрквена 5
Број: 01.3-8-8/2020
Дана: 08.05.2020 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 8/2020- Стоматолошки
поторошни материјал, заведени под дел.бројем 01.3-8-7/2020 достављен електронском
поштом дана 07.05.2020 године, Комисија за јавну набавку даје

ОДГОВОР
по захтевима за додaтним појашњењима Конкурсне документације
ЈНМВ 8/2020
Питање:
Poštovani,Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju i tehničku specifikaciju za Jn 8/2020 imamo
nekoliko pitanja i sugestija:
U konkursnoj dokumentaciji kao jedan od dodatnih uslova se traži potvrda NBS da ponuđač nije bio
nelikvidan duže od 5 dana u periodu od 2 godine pre objavljivanja poziva. Da li je prihvatljivo u
skladu sa članom 79 ZJN dostaviti izjavu ponuđača sa navođenjem internet stranice na kojoj su
traženi podaci javno dostupni.
Pitanja u vezi tehničke specifikacije:
PARTIJA 2
Stavka 20. Iz opisa bi trebalo izostaviti dimenziju maramica, jer navedene maramice više nisu
registrovane od strane ALIMS-a.
PARTIJA 4
Stavka 7. U opisu bi trebalo definisati pak , 12x12
PARTIJA 5
Stavka 10. Proveriti u opisu da li se zaista traži toplopolimerizujući akrilat , obzirom da su svi akrilati
za izradu mobilnih ortodontskih aparata hladnopolimerizujući , razlikuje se samo proces izrade.
Takođe proveriti veličinu pakovanja , da li je tehnička greška u jedinici mere od 700g, ili treba da stoji
1000g.
PARTIJA 6
Stavka 26. Fosfatni cement u pakovanju od 50g + 30 ml je u postupku obnove dozvole kod Alims-a,
pa bi trebalo izmeniti u jedinici mere veličinu pakovanja , jer na tržištu postoje vrlo raznolika
pakovanja za fosfatni cement. Tako da bi trebalo staviti min pak od 30g +15ml ili jedinicu mere
izraziti na g + ml i shodno tome izmeniti ukupne potrebne količine.
Stavka 43. U opisu treba izostaviti na bazi cirkonijuma a i dodati opseg minimum 0,7 do 1,5 mikrona,
kako bi se mogao ponuditi ekvivalentni kompozit.
Stavka 48. jedinicu mere bi trebalo izraziti kao min 2 g, jer je većina preparata CaOH sa jodoformom
od 2 g
PARTIJA 10
Stavka 1. U opisu bi trebalo dodati min 0,3 % F , kako bi se mogao ponuditi neki od preparata F koji
su registrovani.
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Molimo Vas da razmotrite naše sugestije u cilju formiranja ispravne i zakonite tehničke specifikacije i
konkursne dokumentacije.
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8.

Одговор:
Комисија за јавну набавку ће прихватити изјаву понуђача са навођењем
интерент странице на којој су подаци јавно доступни.
Комисија за јавну набавку ће обрисати димензију марамица у партији 2
ставка 20.
Партија 4 ставка 7 додаје се 12X12
Партија 5 ставка 10-наручилац остаје при захтеву акрилата, само ће
променити јед.мере у 1000г
Партија 6 ставка 26-биће измењена јед.мере у г+мл
Партија 6 ставка 43- наручилац остаје при захтеву уз додавање речи „ или
одговрајући“;
Партија 6 ставка48- биће измењена јед.мере
Партија 10- ставка 1- наручилац остаје при свом захтеву

На основу горе наведених измена биће извршена ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у обрасцу Техничка спецификација – Прилог број 1.
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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