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Број: 846 

Датум: 16.08.2016. године 

 

Одговор бр. 2 на захтев за додатним информацијама и појашњењима у 

вези са припремањем понуде по јавној набавци ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 – 

Материјал за образовање за извођење наставних вежби у кабинетима, по 

партијама 

 

Од заинтересованог лица путем мејла примили смо следећа питања у вези појашњења 

ставки у оквиру партије 5 – Потрошни материјал – зубни техничари: 

Питање 1 

Ставка 35. Зуби- молимо вас да нам прецизирате величину гарнитуре – да ли је од 28 или 

6 или 8 зуба. Обзиром да свака ова гарнитура има своју цену, у случају да су вам потребне 

све наведене, потребно је да ове партије раздвојите. 

Питање 2 

Ставке 41 и 42 – Молимо  појасните да ли је реч о маси за визил или керамику? 

Питање 3 

Ставка 47 – Метала 100 грама. Из описа материјала смо закључили да је тражен Паладор-

племенита легура. Напомињемо да је вредност кутије од 100 гр око  130.000,00 динара. 

Молимо проверите да ли је ово грешка и да ли вам треба уместо тражених 200 гр нека 

мања количина; или је у питању неки други метал чија цена је и до 10 x мања од траженог 

Паладора. 

Питање 4 

Ставка 17 - Молим Вас исправити, паковање аутополимеризујућег акрилата прах тих 

особина је 1000гр. а количина је онда 2 паковања. 

Ставка 18 - Молим Вас исправити, паковање аутополимеризујућег акрилата течност тих 

особина је 500мл. а количина је онда 4 паковања. 

ОДГОВОР 

Комисија наручиоца ће на основу питања заинтересованог лица и уочене техничке грешке  

изменити техничке карактеристике за ставке у оквиру партије 5 (ставке 5, 17, 18, 19, 35, 36, 

41, 42 и 47). 
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Комисија наручиоца је уочила техничку грешку за ставке 51. 52. и 53. у оквиру партије 5 и 

дефинисала величину паковања.  

За партију 4 - Реагенси за биохемију и хематологију 

Комисија наручиоца за ставке 2, 3, 4 и 7 у оквиру партије 4. врши измену тражених 

количина и врши исправку техничке грешке. 

 

Услед наведених измена биће објављене и измењене стране конкурсне документације – 

део обрасца техничке карактеристике (спецификације) који се односи на партију 4 ( страна  

9 од 104 конкурсне документације) и на партију 5 (од стране 10 од 104 до 16 од 104 

конкурсне документације) и део обрасца бр. 2 образац структуре понуђене цене са 

упутством како да се попуни који се односи на партију 4 (од стране 49 од 104 до стране 50 

од 104 конкурсне документације) и на партију 5 (од стране 51 од 104 до стране 75 од 104 

конкурсне документације) и продужен рок за подношење понуда на 22.08.2016. године.                                                                                          

 

На страни 19 од 104 конкурсне документације у погледу квалитета и посебних захтева 

наручиоца прописано је достављање каталога или лифлета или проспекта за свако добро 

по савкој ставци по свакој партији за коју подноси понуду…  

Даје се следеће појашњење: каталог или лифлет или проспект може бити достављен и у 

фотокопији и на енглеском језику уз обавезно обележавање ставке и партије на коју се 

односи. 

Дато појашњење представља саставни део конкурсне документације. 

 

      За комисију за јавну набавку  

ЈНМВ бр. 1.1.3/2016                                                    


