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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
БРОЈ ЈН 17/20 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

 
 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованих лица, 
који гласи: 
 
Питање:  
 
Nakon izmena tenderske dokumentacije uočili smo da je nekoliko stavki potrebno dodatno 
pojasniti,odnosno korigovati kako bi vam pripremili najbolju ponudu. 

Partija 3 

-stavka 6-molimo da zbog uporedivosti ponuda ,kao i različitih sadržina setova,izrazite kao „ materijal u 
špricu od minimum 1 grama,raspoloživ u minimum 6 boja..“ Poznato je da pojedini setovi sadrže samo 2 
grama kompozita..Molimo da proverite i izvršite korekciju u smislu dopune veličine materijala 

Partija 7 

-stavka 3-na tržištu su registrovani materijali i u pakovanju od 13+11 i od 12+12 grama-molimo da 
korigujete opis tako da glasi u pakovanju od ukupno 24 grama..a svakako ćete vi svojim bodovanjem 
odlučiti koji vam materijal više odgovara 

-stavka 4-u cilju omogućavanja učestvovanja u ovoj partiji molimo da veličinu pakovanja izmenite tako 
da glasi“prah u pakovanju od 15 do 20 grama+tečnost od 10 ml“..Najispravnije je svakako da materijal 
izrazite samo u gram+ml,bez navodjenja veličine pakovanja 

Partija 12 

-molimo da kod stavki 6 i 7 dodate „materijal dostaviti u originalnom fabričkom pakovanju“,obzirom da 
niste naveli veličinu pakovanja što je neuobičajeno i nije u skladu sa vašim zahtevom u sklopu konkursne 
dokumentacije da su“obavezna manja pakovanja materijala“ .  
Vaš zahtev: 
3.3.  Паковање понуђених добара:  
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  Понуђачи су у обавези да понуде што  мања паковања добара, зато што наручилац врши 
поделу добара на велики број пунктова. 
Na tržištu postoje pakovanja praha od :60 gr,100 gr,125 gr pa sve do 500 gr,kao i tečnosti od 
:50ml,55ml,110ml,250 ml kao i 500 ml.Na osnovu napred navedenog svakako ste u mogućnosti da 
izaberete opseg željenih pakovanja,a pogotovo da izrazite koje su vam potrebe u gr,odnosno u ml.Nije 
svejedno da li ćete dobiti 15 pakovanja od 60 grama praha ili 125 grama.. 
 
Partija 9 
-stavka 4-molimo da kod ove stavke ,radi dobijanja minimalnog kvaliteta,dodate i dimenzije tako da glasi 
„minimum 11x35 mm,u pakovanju od 4x250 gr“ obzirom da postoje razlike u punoći celuloznih vate 
rolni.. 
 
 
Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следећи  
 
Одговор:   
PARTIJA III      
Stavka  6        ostajemo pri svojim zahtevima  
 
PARTIJA VII      
Stavka  3        u opisu stoji da je dvokomponentan i da je pakovanje a/24g(nama tako odgovara) 
Stavka 4        dodaćemo: „MINIMUM a/15g+10ml“ 
 
PARTIJA XII      
Stavka  6 i 7  dodaćemo uz opis: stavka 6 a/60g ; stavka 7 a/55ml 
 
PARTIJA IX      
Stavka 4        dodaćemo: „MINIMUM 11x35mm,u pakovanu od 4x250g“ 
  
 
 
Наручилац ће у складу са датим одговорима извршити измену конкурсне документације. 
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