
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/1070/5 
Датум: 01.07.2016. године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН број 22-2016  са Захтевом за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације   у поступку јавне набавке 
мале вредности ЈН бр.  22-2016 –  Стоматолошки потрошни материјал обликован по 
партијама  ( Документ заведен код Наручиоца  01.07.2016 године под бројем 02/II/ 2311) 
 
 Питања: 
 
Партија 1 
 
Ставка1. Молимо Вас да измените опис  траженог алгинатног материјала , јер на тржишту 
постоји само један препарат који садржи дезифицијенс. 
Ставка 4. Изразити јединицу мере на м ( 1 метар) , јер постоје различита паковања. 
Ставка5. Кондензациони силиконски отисни материјал врло високе вискозности , изменити 
величину паковања на 1,5 кг. 
Ставка 6. Кондензациони силиконски отисни материјал ниске вискозности, изменити 
величину паковања на 150 мл. 
 
Партија 4 
 
Ставка 1 и 2.Амалгами. Обзиром да на тржишту постоје амалгами са различитим 
садржајем Ag сребра  од ( 43 % до 70 %), молимо вас да би омогућили учествовање већег 
броја понуђача , да наведете да садржај Ag буде више од 43 %. 
 
Ставка 10. Препарат CaOH , молимо Вас да изразите јединицу мере на g , јер постоје 
различита паковања. 
 
Ставка 19. Целулоидне траке, да ли јединица мере пак од 100 или котур ( од колико м). 
 
Ставка 26. Препарат није више регистрован, молимо Вас да ову ставку изоставите из 
партије. 
 
Партија 5 
 
Ставка 3. Гипс алабастер да ли се тражи паковање од 25 кг и у количини 20? 
 
Партија 6 
 
Ставка 1. Ртг филм, обзиром да постоје паковање од 100 коми 150 ком , изразите јединицу 
мере на ком.  
 
 
 



 
У складу са чланом 63 став 3 даје се  
 
Одговор : 
 
 
У складу са наводима из  вашег Захтева  за додатним појашњењем конкурсне 
документације и указивањем на неправилност ( Документ заведен код Наручиоца  
01.07.2016 године под бројем 02/II/ 2311), Комисија  ће благовремено ,а у складу са чланом 
63 став 1 Закона извршити  измену конкурсне документације и исту објавити на порталу  
јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља 
,,Врачар'',  и истовремено објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
 
 
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН број 22-2016- 
Стоматолошки потрошни материјал обликован по партијама  
 
 
Комисија за  јавну набавку ЈН 22-2016 


