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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 uvida u poslednju  izmenu   konkursne dokumentacije  I tehničke specifikacije  za nabavku 

stomatološkog materijala JN 17/20   od 27.7.  imamo  primedbu: 

  Naime, kako bi sprečili ove  unedogled izmene dokumentacije I tehničke specifikacije, molimo Vas da 

formirate dokumentaciju samo u skladu sa čl 10 I 12 ZJN, zapravo da omogućite  javnost I 

transparentnost kao I jednak polažaj svim ponuđačima u svim fazama postupka. Apsolutno je apsurdno da 

se dokumentacija formirana spram mogućnosti  I lagera  jednog ponuđača , već prema stvarnim I realnim 

potrebama Naručioca , al u skladu sa svim načelima I postulatima ZJN. 

PARTIJA XII 

Stavka 6 i 7. molimo Vas da ostane prvobitni opis, jer je u prethodnom Zahtevu izvršeno apsolutno 

sugerisanje i odredjivanje veličine pakovanja od strane jednog ponuđača. 

PARTIJA IX  

Stavka 4. Molimo Vas da vratite prvobitan opis , jer je očigledno sugerisanje od strane jednog ponuđača 

da se nametne opis za vaterolne od samo jednog poroizvođača. Navođenjem dimenzija vaterolni od 11 x 

35mm ne znači da dobijate na kvalitetu vaterolni. Ako je  potreban bolji  kvalitet vaterolni onda u 

specifikaciji navedite  opis za pamučne a ne culolozne vaterolne. 

PARTIJA VII 

Stavka 4. Kako ste izmenili veličinu pakovanja u u minimum 15g+10 ml , molimo Vas da ispravite 

jedinicu mere u minimum 15g + 10 g/ml , jer je pakovanje GJC za podloge izraženo u g , i za prah i 

tečnost . 
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Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следећи  

 

Одговор:   

Наручилац је сачинио техничке карактеристике у складу са својим потребама и квалитетом који 

задовољава нашу Установу, те остаје при захтевима наведним у конкурсној документацији.  

 

 

                                                                                                                                                    

КОМИСИЈА ЗА ЈН 17/20 


