
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Број : 14 – 8/16 – 1  

Датум : 06.10.2016.  
   

 
 
 

ПРЕДМЕТ:Oдговор на постављена питања и Обавештење о измени конкурсне 
документације . 
 

Дана 30.09.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда као и 
конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности добара – Материјал за 
стоматологију ЈНМВ број 14 – 8/16. 

Дана 03.10.2016. године електронским путем потенцијални понуђач упутио је 
наручиоцу захтев за додатним информацијама и појашњењима, заводни број наручиоца 
2094: 

,, Поштовани,  
Након детаљне анализе конкурсне документације ЈНМВ14-8/16 објављене на 

Порталу јавних набавки 30.09.2016 поставили бисмо вам следеће питање:  
Упартији 1. Стоматолошки материјал у оквиру партије налази се ставка под редним 

бројем 23. РТГфилмови Д-спид 30x40мм а100 ком.  
Како су у оквиру исте партије дефинисане ставке различитих класа и група 

(разнородне ставке) молимо Вас да ставку 23. раздвојите у засебну партију сходно члану 10 
Закона о ЈН. Како би омогућили конкурентност у партији 1.” 

 
Одговор наручиоца гласи: 
 
Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке за добро 

под редним бројем 23. које не припада датој партији. 
Наручилац ће сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, извршити измену 

конкурсне документације а које се налазе у прилогу овог дописа. 
Сходно Закону о јавним набавкама наручилац ће продужити рок за подношење 

понуда. 
 

 
  СТРУЧНА КОМИСИЈА 
    

 
 
 

 

Дом здравља „Краљево“ 
Краљево 



 

Прилог бр 5.1 
 

              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
   
Партија 1.Стоматолошки материјал 

Р.бр. Назив добара Ј.м. Кол. 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом Произвођач 

Бр.Решења 
АЛИМС и 

датум истека 

1 
Amalgam za ispunu  na 2 povšine (srebrni 
amalgam za plombe 70% srebra) kom 100 

      

2 Aplikator za gel za nagrizanje kom 46       
3 Bond-adheziv za kompozitne ispune 5ml pak. 15       

4 
Boreri turbinski okrugli dijamant(razne 
veličine)16,18,21,23 kom 100 

      

5 
Boreri turbinski-fisurni dijamant(razne 
veličine)16,18,21,23 kom 100 

      

6 
Boreri za kolenjak karbidni okrugli 
16,18,21,23 kom 100 

      

7 Celuloid trake a 100 kom pak. 15       
8 Četkice za atheziv kom 10       
9 Cink Fosfatni cement A120gr+50ml pak. 15       

10 Držač četkica za atheziv kom 21       

11 
Gumice za poiranje kompozitnih belih 
plombi plamičaste,konične,okrugle. kom 50 

      

12 Gutaperka poeni 15-40 a120 pak. 10       
13 Gutaperka poeni 25 a120 pak. 10       

14 

Igle za ručno širenje kanala-KERR K-
rimer,a6 kom turpije i proširivači 15-40 
dužina ,trouglaste pak. 15 

      

15 

Jodoform prah a15gr (sredstvo za 
privremeno punjenje kanala)u staklenoj 
tamnoj flašici  konzistencije pak. 12 

      

16 Jodoform štrajfne  a 1cmx5m pak. 15       

17 
Kiselina za jetkanje EMAJL preparator  u 
bočici gušće konzistencije gr 10 

      

18 Lentile za kolenjak A 4 15-40 pak. 15       
19 Nerv igle  A10 kom pak. 20       
20 Papirni poeni vel.15-40 a200 pak. 10       
21 Preparat na bazi cink oksida sa uljem pak. 12       



 

karanfilića A35gr+ 20ml 

22 

Preparat na bazi GJC za ispune na 
mlečnim zubima I i V klasea 35gr +15ml 
prah i tečnost(Glasjonomer cement) pak. 12 

      

23 Sisaljke  a100 pak. 100       

24 
Sredstvo za definitivno punjenje kanala 
korena na bazi Ca(OH)2 A6gr pak. 20 

      

25 
Sredstvo za dezinfekciju kanala A20ml na 
bazi hlor fenol kamfora i mentola pak. 20 

      

26 
Sredstvo za direktno prekrivanje pulpe-
CALCIPAST ili odgovarajuće a5gr u tubi pak. 15 

      

27 
Sredstvo za lecenje alveolita-Alvožil, 
Alvocur   ili odgovarajuće gr 10 

      

28 
Stomatološke papirne rolne-
VATEROLNE kg 20 

      

29 Stomatološko ogledalce kom 40       

30 
Zalivač fisura VOKOV ili odgovarajuće 
a2gr pak. 10 

      

31УКУПНА ВРЕДНОСТ   
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ   
 
МЕСТО И ДАТУМ        М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________               ____________________ 


