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ПРЕДМЕТ:  Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде за отворени поступак јавнe набавкe –  Стоматолошки ситан 
инвентар и потрошни материјал (“економски део“), број ЈНОП 04/18 

 
 

Наручилац је дана 26.06.2018. године, путем електронске поште примио захтев за 
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за отворени поступак јавнe набавкe –  
Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (“економски део“), број ЈНОП 04/18, које гласи: 
 
„Poštovani, 
  
Nakon uvida u  konkursnu dokumentaciju  I tehničku specifikaciju I izmenu konkursne dokumentacije  za nabavku 
stomatološkog materijala JNOP 04/18 ,kao I pregleda upućenog zahteva od strane zainteresovanog ponuđača u 
ovom postupku I odgovora komisije imamo nekoliko pitanja I sugestija. 
  

1. Smatramo da je neosnovano da se umesto validnih dozvola tj kopije rešenja ALIMS-a o upisu medicinskih 
sredstava u Registar , prihvate predati zahtevi za obnovu upisa u Registar. Potvrda o predatom zahtevu 
NE ZNAČI da će navedeno sredstvo I dalje biti registrovano. Zvaničan stav ALIMS-a po pitanju ovakvih 
proizvoda je da se oni ne smatraju registrovani, brišu se iz liste Registra( možete izvršiti proveru na 
zvaničnom sajtu Agencije www.alims.gov.rs) a ako se ispune svi uslovi, onda se vrši obnova dozvole. 
Znači  da je vrlo neodgovorno  prihvatiti ovakve proizvode kao ispitana I potvrđena medicinska sredstva I 
koristiti ih u praksi. Molimo Vas da odbacite ovaj zahtev zainteresovanog ponuđača, koji očigledno nije 
imao u vidu navedene činjenice I razloge, I koji nije upućen o proceduru dobijanja I obnove dozvole za 
upis u Registar medicinskih sredstava , jer ni sam nije nosilac dozvole niti jednog medicinskog sredstva. 

  
2. U opisu proizvoda  za veliki broj traženih preparata se konkretno I detaljno navodi opis preparata, hemijski 

procentualni sastav, dimenzije I ostale specifične karakteristike pojedinih materijala,  koji odgovaraju 
 isključivo jednom jedinom proizvodu, što se kosi sa osnovnim načelima Zakona o javnim nabavkama . 
Molimo Vas da izvršite izmene u okviru naziva I opisa materijala I na taj način  dobijete ispravnu I zakonitu 
 tehničku specifikaciju , koja ne ograničava ponudu ekvivalentnih preparata. Molimo Vas da takođe izvršite 
izmene u jedinicama mere , jer ako se u većini stavki  izražava jedinica mere na “g” ili “ml” onda neka se 
to primeni na sve stavke u okviru specifikacije. 
Smatramo da su upućena pitanja od strane potencijalnog ponuđača ******  vrlo tendeciozna I spram 
mogućnosti samog ponuđača,gde ponuđač vrši izmenu opisa stavki u okviru specifikacije, predlaže 
izbacivanje stavki koje ne može da ponudi I izdvajanje takvih stavki u posebnu partiju. Dalje predlaže 
dostavljanje uzoraka I kataloga .Zapravo u ovoj izmeni konkursne dokumentacije jasno se vidi da ponuđač 
kreira I određuje specifikaciju I uslove javne nabavke umesto Naručioca , što se izrazito kosi sa svim 
načelima Zakona o javnim nabavkama. 
Molimo Vas da jos jednom preispitate svoje zahteve I potrebe  I isparavite konkursnu dokumentaciju u 
skladu sa ZJN. 

  
Takođe molimo Vas da izvršite izmenu za određene stavke : 

3. Partija 3. ,stavka 1 . izrazite jedinicu mere na g+ml 
4. Stavka 3. Izraziti jedinicu mere na “g” 
5. Partija 7. Iz opisa izostaviti “mentol”, jer  preparat Difurid nije registrovan a I nece biti registrovan, jer 

proizvođač Galenika ad ne radi više dentalni program I nije ni predat zahtev Alims-u za obnovu dozvolu . 
Ista situacija je I sa preparatom Sitisan.  Za Difurid postoji paralelni preparat koji je po hemijskom sastavu 
 hlorfenol kamfor. 

6. Partija 8. 
7. Partija 10.  Stavka 1. U opisu stoji 450g, izmeniti jer sva pakovanja alginate su 453g ili jedinicu mere 

izraziti na “g” 
8. Stavka 2 U opisu izmeniti na 500g ili jedinicu mere izraziti na “g” 
9. Partija 11. , stavka 4. Izraziti jedinicu mere na kom. 
10. Partija 24. Da li naručilac zaista zahteva troslojne akrilatne zube, obzirom da je u opisu naveden 

ekvivalent Biogal plus zubi , koji su umreženi dvoslojni akrilatni zubi. 
   
Molimo Vas da potvrdite prijem email.“ 
        

http://www.alims.gov.rs/


Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре: 

1. Као доказ о успуњености услова под редним бројем 6. у одељку 3.1. Конурсне документације 
Понуђач доставља Дозволу за стављање у промет понуђеног медицинског средства за све 
ставке из техничке спецификације, издату од Агенције за лекове и медицинска средства (у 
складу са Законом о лековима и медицинским средствима) – у неовереној фотокопији. 
Уколико је Решењу истекао рок важности, потребно је уз такво Решење доставити потврду 
АЛИМС-а о предатом захтеву за обнову уписа у регистар. Наручилац остаје при захтевима из 
Техничке спецификације конкурсне докуменатције. 

2. Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације конкурсне докуменатције.  
3. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога 

сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Стоматолошки ситан инвентар и 
потрошни материјал (“економски део“), број ЈНОП 04/18, коју ће објавити на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org. 

4. У техничкој спецификацији за ставку 3 у партији 3. јединица мере је и била изражена у 
грамима. 

5. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога 
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Стоматолошки ситан инвентар и 
потрошни материјал (“економски део“), број ЈНОП 04/18, коју ће објавити на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org. 

6. Потенцијални понуђач није поставио питање у вези са Партијом 8. 
7. У Партији 10. не постоји ставка на коју би се постављено питање могло односити. 
8. У Партији 10. не постоји ставка на коју би се постављено питање могло односити. 
9. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога 

сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Стоматолошки ситан инвентар и 
потрошни материјал (“економски део“), број ЈНОП 04/18, коју ће објавити на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org. 

10. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога 
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Стоматолошки ситан инвентар и 
потрошни материјал (“економски део“), број ЈНОП 04/18, коју ће објавити на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org. 
 

 
 
 
 
 

Комисија за спровођење отвореног 
поступка јавнe набавкe ЈНОП 04/18 
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