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Република Србија  

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ  

04.07.2018. год. 

Лесковац  

  

  

  

  

На основу позива за набавку стоматолошког материјала, објављеног на 

порталу Управе за јавне набавке 13.06.2018 год. сходно чл.63. ЗЈН Дом здравља 

Лесковац као наручилац, на основу захтева потенцијалног понуђача врши  

  

  

  

  

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку стоматолошког материјала 

 

 

 

ПИТАЊЕ: 

 

„Poštovani, 

Uvidom u konkursnu dokumentaciju stomatološkog materijala JN  br. 2/D/OP objavljenoj 

na portalu JN 13.06.2018. molimo pojašnjenje za pojedine partije  i eventualne korekcije 

kako bi omogućili veću konkurentnost u skladu sa ZJN. 

Obzirom na statusne promene proizvodjača Galenika I neizvesnosti dalje proizvodnje, 

nismo u mogućnosti da dostavimo ovlašćenje nosioca rešenja. Da li prihvatate da se 

dostavi Ugovor/Protokol sa proizvodjačem ukoliko ponudjač nije nosioc rešenja kod 

ALIMS-a,s obzirom da imamo materijale koje tražite na lageru? 

Takodje moramo vas upozoriti da su zbog zastoja u radu Agencije za lekove,mnoga 

rešenja u postupku obrade.molim vas da izmenite vaš zahte u pogledu dodatnog uslova 

za ispravnost ponude u sledećem: Ukoliko rešenje od ALIMS-a nije važeće na dan 

otvaranja ponuda,potrebno je -prihvata se,i potvrda o prijemu zahteva za obnovu upisa u 

registar ili formalna kompletnost.“ 

 

 

ОДГОВОР: 

 

- Не прихватамо Уговор/Протокол са произвођачем. 
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- Прихватиће се понуда понуђача који је већ поднео захтев за решење АЛИМС -

а, с тим што ће наручилац одбити да закључи Уговор са најповољнијим 

понуђачем који у тренутку закључења Уговора није добио решење и 

закључиће се са следећим најповољнијим понуђачем. 

   

  

  

Измена: 

  

  

„Partija II 

Stavka 6-difurid se više ne proizvodi a na tržištu postoji samo jedan ponuđač koji može 

ponuditi ekvivalentni materijal.molimo izmestite u posebnu partiju 

Stavka 7-ukoliko ne prihvatite da se umesto ovlašćenja dostavi Ugovor/Protokol sa 

proizvođačem molimo brišite ovaj materijal iz specifikacije, ne postoji zamena na tržištu 

Stavka 8- na tržištu postoji samo jedan ponuđač koji može ponuditi ekvivalent 

galenikinom Retrarginu, ukoliko ne prihvatite da se umesto ovlašćenja dostavi 

Ugovor/Protokol sa proizvođačem molimo izmestite materijal u posebnu partiju 

Stavka 18-materijal se više ne proizvodi I nema zamenu na tržištu, molimo izbrišite ga iz 

specifikacije ili izmestite u posebnu partiju 

Stavka 20-molimo dodajte u opisu materijala ”bez fluora” 

Stavka 30-molimo precizirajte koliko je pakovanje ovog materijala, uobičajeno je 6kom 

Stavka 36- molimo precizirajte koliko je pakovanje ovog materijala, postoji od 2gr 

 

Partija XII 

Stavka 2-postoji samo jedan ponuđač na tržištu koji može ponuditi ovaj materijal,molimo 

izmestite ga u posebnu partiju 

Stavka 7-molimo precizirajte u opisu koliko je pakovanje paste, postoje različiti materijali  

na tržištu npr. postoji dvošpric u pakovanju od cca 16-18gr pri čemu je cena ovim 

preparata 4000-5000rsd,obzirom na količinu koju tražite molimo proverite procenjenu 

vrednost za ovu partiju i eventualno korigujte količinu“ 

 

 

ОДГОВОР: 

 

Партија 2 

 

Ставка 6: Нисмо тражили „difurid“, остајемо при првобитној спецификацији 

Ставка 7: Не прихватамо сугестију 

Ставка 8: Не прихватамо сугестију, јер у документацији нисмо навели „Retrargin“ 
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Ставка 18: Прихватамо сугестију, изместићемо ставку у посебну партију 

Ставка 20: Не прихватамо сугестију 

Ставка 30: Изменићемо и додати да је паковање од 6 комада 

Ставка 36: Изменићемо и додати да је паковање од 2 грама. 

Партија 12 

Ставка 2: Прихватамо сугестију, изместићемо ставку у посебну партију 

Ставка 7: Не прихватамо сугестију 

 

 

Измењени Образац структуре цена и Образац понуде за партије 2 и 12 изгледају 

овако: 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

 

Partija II - STOMATOLOŠKI MATERIJAL  

R. 
br. 

NAZIV 
Jed. 
mere 

POPUNJAVA PONUĐAČ  

Jed. cena 

din/jed. 
mere bez 

PDV-a 

Iznos 
PDV-a 

Jed. cena 

din/jed 
mere sa 
PDV-om    

Originalno 
pakovanje 

Komercijalni naziv 

1 Stomatološke papirne rolne A  gr               

2 Materijal za privremeno zatvaranje kaviteta  gr               

3 Cink fosfatni cement nv-bv T50ml  ml               

4 Cink fosfatni cement nv-bv P120gr  gr               

5 Jodoform prah  gr               

6 
Rastvor za dezinfekciju korenskog kanala na 
bazi hlor-fenol-kamfor-mantol  

ml               

7 
Rastvor za dzinfek. kanala korena zuba-
solutio hlumsky  

ml               

8 Rastvor za retrakciju gingive  ml               

9 Gutaperka poeni  kom               

10 Papirni poeni  kom               
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11 

Samostvrdnjujući glasjonomer pogodan za 
core  build-up, sendvič tehniku, jedno i 
višepovršinske ispune na molarnim zubima 
kao i za mlečne zube. Velika tvrdoća i 
otpornost, hemijsko vezivanje za dentin i 
gleđ, niska osetljivost na vlažnu sredinu 
TEČNOST 

ml               

12 

Samostvrdnjujući glasjonomer pogodan za 
core build-up, sendvič tehniku, jedno i 
višepovršinske ispune na molarnim zubima 
kao i za mlečne zube. Velika tvrdoća i 
otpornost, hemijsko vezivanje za dentin i 
gleđ, niska osetljivost na vlažnu sredinu 
PRAH 

gr           

13 
Svetlosno polimerizujući univerzalni 
nanopunjeni kompozit za direktne anteriorne 
i posteriorne ispune I – V klase   

gr               

14 Helio bond  gr               

15 Kiselina za nagrizanje gleđi  gr               

16 Materijal za zalivanje fisura  gr               

17 Bezmetalni pulparni kočići  kom               

18 
Gel za premazivanje i zaštitu zuba – sa 
visokom koncentracijom fluora  

gr               

19 Pasta za poliranje zuba  gr               

20 Parapulpalni kočić  kom               

21 Matrice premol. i mol.  kom               

22 Traka za poliranje  kom               

23 Celuloidna traka  kom               

24 Ajvori matrice u traci  m               

25 
Artikulacioni papir – list (pakovanje 144 
kom.)  

pak               
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26 Ker igle  kom               

27 Nerv igle  kom               

28 Miler igle  kom               

29 
Igle za mašinsku obradu kanala 19-25mm  
(vel.0-5) 

pak           

30 PVC sisaljke   kom               

31 Ulje za turbinu A sa 3 nastavka  ml               

32 Čelična četka za borere   kom               

33 Ogledalca stomatološka  kom               

34 Fiberglas kočići kom           

35 
Fotopolimerizujuća podloga na bazi kalcijum 
hidroksida 

pak           

 

Partija XII – POTROŠNI STOMATOLOŠKI MATERIJAL  

R. 
br. 

NAZIV 
Jed. 
mere 

POPUNJAVA PONUĐAČ  

Jed. cena 

din/jed. 
mere bez 

PDV-a 

Iznos 
PDV-a 

Jed. cena 

din/jed 
mere sa 
PDV-om    

Originalno 
pakovanje 

Komercijalni naziv 

1 
Hemijski hemostatik (Gelatamp ili 
odgovarajući)  

kom               

2 Prah za lečenje zuba-ZnOOH  gr               

3 Tečnost za lečenje zuba -eugenol  ml               

4 
Jednokomponentna pasta za 
privr.ispunj.kanala  

gr               
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5 
Jednokomponentna pasta za defin. ispunj. 
kanala  

gr               

6 
Pasta za defin.ispunj.kanala na bazi epoxi 
smole 

pak          

7 Jodoform štrajfna  m               

 

Partija XIV – Rastvor srednje koncentracije fluorida za zaštitu zuba od karijesa kod dece i odraslih  

R. 
br. 

NAZIV 
Jed. 
mere 

POPUNJAVA PONUĐAČ  

Jed. cena 

din/jed. 
mere bez 

PDV-a 

Iznos 
PDV-a 

Jed. cena 

din/jed 
mere sa 

PDV-om    

Originalno 
pakovanje 

Komercijalni naziv 

1 
Rastvor srednje koncentracije fluorida za 
zaštitu zuba od karijesa kod dece i 

odraslih 

ml               

 

Partija XV – Sredstvo za lečenje alveolita - medikament 

R. 
br. 

NAZIV 
Jed. 
mere 

POPUNJAVA PONUĐAČ  

Jed. cena 

din/jed. 
mere bez 

PDV-a 

Iznos 
PDV-a 

Jed. cena 

din/jed 
mere sa 
PDV-om    

Originalno 
pakovanje 

Komercijalni naziv 

1 
Sredstvo za lečenje alveolita - 

medikament  
gr              
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/Д/ОП – набавка стоматолошког 

материјала,  достављамо Вам следећу 

ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 2 

  

У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на 

начин: 

  

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем  

 

Partija II - STOMATOLOŠKI MATERIJAL  

R. 
broj 

NAZIV  
Jed. 
mere  

POPUNJAVA PONUĐAČ  

Količina  

Jedinična 
cena din/jed 
mere bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena din/jed 
sa PDV-om 

Ukupna 
vrednost bez                 

PDV-a 

Ukupna 
vrednost sa                  

PDV-om 

1 Stomatološke papirne rolne A  gr  70.000             

2 Materijal za privremeno zatvaranje kaviteta  gr  2.400             

3 Cink fosfatni cement nv-bv T50ml  ml  2.000             

4 Cink fosfatni cement nv-bv P120gr  gr  4.800             

5 Jodoform prah  gr  600             

6 
Rastvor za dezinfekciju korenskog kanala na 
bazi hlor-fenol-kamfor-mantol  

ml  400             

7 
Rastvor za dzinfek. kanala korena zuba-
solutio hlumsky  

ml  400             

8 Rastvor za retrakciju gingive  ml  200             

9 Gutaperka poeni  kom  3.600             

10 Papirni poeni  kom  6.000             
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11 

Samostvrdnjujući glasjonomer pogodan za 
core  build-up, sendvič tehniku, jedno i 
višepovršinske ispune na molarnim zubima 
kao i za mlečne zube. Velika tvrdoća i 
otpornost, hemijsko vezivanje za dentin i 
gleđ, niska osetljivost na vlažnu sredinu 
TEČNOST 

ml  3.150             

12 

Samostvrdnjujući glasjonomer pogodan za 
core build-up, sendvič tehniku, jedno i 
višepovršinske ispune na molarnim zubima 
kao i za mlečne zube. Velika tvrdoća i 
otpornost, hemijsko vezivanje za dentin i 
gleđ, niska osetljivost na vlažnu sredinu 
PRAH 

gr  1.350         

13 
Svetlosno polimerizujući univerzalni 
nanopunjeni kompozit za direktne anteriorne i 
posteriorne ispune I – V klase   

gr  720             

14 Helio bond  gr  270             

15 Kiselina za nagrizanje gleđi  gr  270             

16 Materijal za zalivanje fisura  gr  100             

17 Bezmetalni pulparni kočići  kom  10             

18 
Gel za premazivanje i zaštitu zuba – sa 
visokom koncentracijom fluora  

gr  500             

19 Pasta za poliranje zuba  gr  3.000             

20 Parapulpalni kočić  kom  10             

21 Matrice premol. i mol.  kom  360             

22 Traka za poliranje  kom  2.250             

23 Celuloidna traka  kom  2.000             

24 Ajvori matrice u traci  m  10             

25 Artikulacioni papir – list (pakovanje 144 kom.)  pak  30             
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26 Ker igle  kom  420             

27 Nerv igle  kom  500             

28 Miler igle  kom  480             

29 
Igle za mašinsku obradu kanala 19-25mm  
(vel.0-5) 

pak  10         

30 PVC sisaljke   kom  4.000             

31 Ulje za turbinu A sa 3 nastavka  ml  7.500             

32 Čelična četka za borere   kom  20             

33 Ogledalca stomatološka  kom  300             

34 Fiberglas kočići kom  50         

35 
Fotopolimerizujuća podloga na bazi kalcijum 
hidroksida 

pak  25         

UKUPNO:       

 

  

  

Укупна цена без ПДВ-а:     

Укупна цена без ПДВ-а (словима):  
  

Укупна цена са ПДВ-ом:  
  

Укупна цена са ПДВ-ом (словима):  
  

Рок испоруке (до 3 дана):  
  

Важност понуде од 30 до 365 дана:  
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/Д/ОП – набавка стоматолошког 

материјала,  достављамо Вам следећу 

 

ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 12 

  

У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на 

начин: 

  

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем  

 

 

Partija XII – POTROŠNI STOMATOLOŠKI MATERIJAL  

R. 
broj 

NAZIV  
Jed. 
mere  

POPUNJAVA PONUĐAČ    

Količina  

Jedinična 
cena din/jed 
mere bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena din/jed 
sa PDV-om 

Ukupna 
vrednost bez                 

PDV-a 

Ukupna 
vrednost sa                  

PDV-om 

1 
Hemijski hemostatik (Gelatamp ili 
odgovarajući)  

kom  2.000             

2 Prah za lečenje zuba-ZnOOH  gr  360             

3 Tečnost za lečenje zuba -eugenol  ml  180             

4 
Jednokomponentna pasta za 
privr.ispunj.kanala  

gr  25             

5 
Jednokomponentna pasta za defin. ispunj. 
kanala  

gr  60             

6 
Pasta za defin.ispunj.kanala na bazi epoxi 
smole 

pak 25         
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7 Jodoform štrajfna  m  75             

UKUPNO:       

 

 

  

Укупна цена без ПДВ-а:     

Укупна цена без ПДВ-а (словима):  
  

Укупна цена са ПДВ-ом:  
  

Укупна цена са ПДВ-ом (словима):  
  

Рок испоруке (до 3 дана):  
  

Важност понуде од 30 до 365 дана:  
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 На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/Д/ОП – набавка стоматолошког 

материјала,  достављамо Вам следећу 

 
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 14 

  

У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на 

начин: 

  

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем  

 

 

Partija XIV – Rastvor srednje koncentracije fluorida za zaštitu zuba od karijesa kod dece i odraslih 

R. 
broj 

NAZIV  
Jed. 
mere  

POPUNJAVA PONUĐAČ    

Količina  

Jedinična 
cena din/jed 
mere bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena din/jed 
sa PDV-om 

Ukupna 
vrednost bez                 

PDV-a 

Ukupna 
vrednost sa                  

PDV-om 

1 
Rastvor srednje koncentracije fluorida za 

zaštitu zuba od karijesa kod dece i 
odraslih 

ml 150.000             

 

  

Укупна цена без ПДВ-а:     

Укупна цена без ПДВ-а (словима):  
  

Укупна цена са ПДВ-ом:  
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Укупна цена са ПДВ-ом (словима):  
  

Рок испоруке (до 3 дана):  
  

Важност понуде од 30 до 365 дана:  
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 На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/Д/ОП – набавка стоматолошког 

материјала,  достављамо Вам следећу 

 

ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 15 

  

У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на 

начин: 

  

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем  

 

 

Partija XV – Sredstvo za lečenje alveolita - medikament 

R. 
broj 

NAZIV  
Jed. 
mere  

POPUNJAVA PONUĐAČ    

Količina  

Jedinična 
cena din/jed 
mere bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena din/jed 
sa PDV-om 

Ukupna 
vrednost bez                 

PDV-a 

Ukupna 
vrednost sa                  

PDV-om 

1 
Sredstvo za lečenje alveolita - 

medikament 
gr 120             

 

 

Укупна цена без ПДВ-а:     

Укупна цена без ПДВ-а (словима):  
  

Укупна цена са ПДВ-ом:  
  

Укупна цена са ПДВ-ом (словима):  
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Рок испоруке (до 3 дана):  
  

Важност понуде од 30 до 365 дана:  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Такође се мења и Модел уговора, па нови изгледа овако:
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 МОДЕЛ УГОВОРА  
о јавној набавци стоматолошког материјала     

  

   Закључен између   

1._______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________

___  

2. ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ, Светозара Марковића 116, мат. бр. 

17710214, ПИБ 105032470, текући рачун 840-769661-36 код Управе за трезор, 

кога заступа  в.д. директор-а  Др Славиша Божић (у даљем тексту: наручилац -

купац)  под следећим условима  

Члан 1.  

Понуђач-продавац се обавезује да наручиоцу-купцу испоручује 

стоматолошки материјала у количинама и по појединачним ценама из понуде 

која је саставни део овог уговора.  

За добра из става 1. овог члана понуда понуђача-продаваца је изабрана 

као најповољнија, у поступку јавне набавке спроведеном по позиву објављеном 

на Порталу Управе за Јавне набавке, одлуком директора наручиоца-купца број 

______ од  ________2018 године.  

  

Члан 2.  

 Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора износи:   

  

- за I партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за II партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за III партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за IV партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за V партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за VI партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за VII партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за VIII партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 
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- за IX партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом;  

- за X партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за XI партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за XII партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за XIII партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом; 

- за XIV партију - ______________ дин без ПДВ-а, а _____________ дин са ПДВ-

ом; 

- за XV партију - ______________ дин без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-

ом. 

 

Испорука добара је фцо магацин купца или друго место по диспозицији 

наручиоца-купца.  

Члан 3. 

Цене су непроменљиве, изузев у случају већих поремећаја на тржишту, 

као што су: промена курса еура за више од +/- 10 % у односу на цене из понуде 

за добра страних произвођача, пораст индекса цена на мало за више од 10 % 

или промена цена које прописује државни орган.  

У случају испуњености услова за промену цене из ст. 1 овог члана понуђач је 

дужан да достави наручиоцу предлог анекса уговора. 

Уговорне стране су сагласне да наручилац-купац може наручити и веће, 

односно мање количине добара од означених у уговору, у зависности од потреба 

о чему је дужан да благовремено обавести понуђача-продавца, а максимално до 

количине предвиђене чл. 115. ЗЈН.  

   

Члан 4.   

Испоруку предметних добара понуђач-продавац ће извршити у року од 

______ дана. 

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.  

Испоручена добра морају бити идентична квалитету из понуде.  

Понуђач-продавац гарантује да располаже одговарајућом количином добара 

која су предмет јавне набавке.  

  

Члан 5. 

Квалитативан, односно квантитативан пријем добара вршиће се приликом 

преузимања.  

За све видљиве недостатке наручилац-купац је дужан писменим путем 

обавестити понуђача-продавца у року од 8 дана од дана пријема добара.  

Уколико испорука не задовољи уговорени квалитет, понуђач-продавац је у 

обавези да је замени исправном у року од 7 дана.  
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Члан 6.  

Уколико једна уговорна страна претрпи штету због неуредног испуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране, има право на накнаду тако причињене 

штете.  

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 

стране, може једнострано раскинути уговор.    

 

 

 

 

  

  

Члан 7.  

Купопродајну цену испоручених добара наручилац-купац је дужан да 

уплати на рачун понуђача-продавца у року предвиђеном чл. 4. ст. 2. Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Уколико наручилац-купац не уплати у року, сноси законске последице западања 

у дужничку доцњу.   

 

Члан 8.  

Овај уговор ће се примењивати у трајању од 12 месеци, , са могућношћу раскида 

Уговора уколико Управа за јавне набавке  спроведе централизовану јавну 

набавку у току важења Уговора.  

На односе који нису уређени овим уговором, сходно ће се примењивати одредбе 

закона.  

Овај уговор је сачињен у пет равногласних примерака, од којих сваки има снагу 

оригинала, па два примерка припадају понуђачу-продавцу а три наручиоцукупцу.  

  

 ЗА ПОНУЂАЧА-ПРОДАВЦА               ЗА НАРУЧИОЦА-КУПЦА  

                ДИРЕКТОР                    ДИРЕКТОР     

  

 _____________________                 _____________________  

                     Др Славиша Божић  

  

  

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, 

овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  

уговора.  
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Сви остали услови и критеријуми из конкурсне документације, као и сатница за 

достављање понуда остају непромењени.  

  

Ову измену објавити на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 

наручиоца.  

 


