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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  
ЈН 13/19 СТОМAТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 

 
  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованих 
лица, који гласи: 
 
Питање:  
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 једином производу, што се коси са основним начелима Закона о 
јавним набавкама . 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  2 Молимо Вас да у опису ставите минимум 14г 
Ставка 8  Молимо Вас да у опису ставите минимум 30г 
Ставке 11, 12, 14 може да понуди само један понуђач који има ексклузивно право и овлашћење од 
носиоца дозволе решења, стога би исправно било да ако заиста инсистирате и сугеришете на конкретне 
препарте да их издвојите у посебну партију. 
Ставка 13 Молимо Вас да у опису ставите минимум 2 мл 
 
ПАРТИЈА 3 
Ставка 6 , Тражени препарат је у поступку обнове дозволе регистрације код Алимс-а, тако да је исправно 
да га изоставите из партије, или ставите у посебну партију 
 
ПАРТИЈА 7 
Ставка 1 Молимо да у опису ставите минимум 2г 
Ставка 3 Препарат може да понуди само један понуђач који има ексклузивно право и овлашћење од 
носиоца дозволе решења, стога би исправно било да ако заиста инсистирате и сугеришете на конкретне 
препарте да их издвојите у посебну партију. 
 
ПАРТИЈА 8  
Ставка 1 Тражени препарат је у поступку обнове дозволе регистрације код Алимс-а, тако да је исправно 
да га изоставите из партије, или ставите у посебну партију 
 
ПАРТИЈА 9 
Ставка 16 Молимо Вас да у опису додате минимум 65микрона или опсег од 65 до 80микрона 
 
ПАРТИЈА 13  
Ставка 8. Молимо Вас да у опису ставите  мин1,5 милиметара или опсег од 1,5мм до 1,8мм 
 
ПАРТИЈА 15 
Ставка 1 Молимо Вас да у опису додате минимум 450 г, и не ограничавате понуду на један једини 
препарат који има масу од 450г , а сви остали су од 453г 
 



  

 

Текући рачун: 840-548661-41 
Подрачун: 840-548667-23 

ПИБ: 101695296 
 

Факс: 466 - 297, 466 - 552, Call centar: 4879 – 000 

Дом здравља Нови Сад                                        www.dzns.rs 
Булевар цара Лазара 75, 21000 Нови Сад                                                     menadzment@dzns.rs                                                                         
 

Партија 19. 
Ставка 3. Молимо Вас појасните овај тражени препарат, да ли се тражи заиста препарат који садржи и 
цинкоксидеугенол и Ца(ОХ)2 
Ставка 4. Молимо вас у опису додајте мин 14г И 8 мл 
Ставка 7. Молимо вас да у опису додате од 10 до 20% полиакрилне киселине, или препарт издвојите у 
посебну партију, јер може понудити само један понуђач. 
 
Одговори: 
Партија 1 
У ставкама 2, 8 и 13. у опису се додаје реч"минимум". 
У свему осталом наручилац остаје при раније формираној спецификацији, која је иста годинама уназад. 
Законом је прописано да лице које врши промет медицинског средства на велико а није истовремено и 
носилац уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, мора да има закључен уговор о 
промету медицинских средстава на велико са носиоцем уписа тог медицинског средства у Регистар 
медицинских средстава. Давање ексклузивног  права приликом закључивања оваквих уговора наручиоцу 
није познато. 
Такође Вас подсећамо да је наручилац омогућио понуђачима да поднесу понуду са подизвођачем или у 
заједничкој понуди. 
 
Партија 3 
Наручилац је формирао састав и спецификацију партијау складу са својим потребама, и има 
информацију о регистрацији захтеваног медицинског средства код АЛИМС-а. 
 
Партија 7 
Наручилац у свему остаје при раније формираној спецификацији. 
 
Партија 8 
Наручилац прихвата напомену понуђача за материјал под бројем 1. Предметну ставку изместићемо у 
посебну партију. 
 
Партија 9 
Наручилац у свему остаје при раније формираној спецификацији. 
 
Партија 13 
Наручилац у свему остаје при раније формираној спецификацији. 
 
Партија 15 
Наручилац има сазнања да је на тржишту  тренутно регистровано више од 2 прапарата са траженом 
величином паковања. 
 
Партија 19. 
Наручилац у свему остаје при раније формираној спецификацији. 
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