
 
  

 
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број: 979 
Датум: 26.02.2018. године 
Београд, Устаничка 16 
 
 
Предмет: Појашњење у поступку ЈН р.бр. 2/2018 добара –  Лекови за 2018 год 
       
 
Поштовани, 

 
У вези са вашим захтевом за појашњење конкурсне документације у поступку јавне 
набавке р.бр. 2/2018 добара –  Лекови за 2018 год, Јавна набавка обликована је по 
партијама, и то за Партију II – Лекови за стоматологију, примљеним путем maila Дому 
здравља дана 28.03.2017.год., и то: 
 
I-1) Обзиром да се у оквиру назива производа препознаје  опис препарата из асортимана 
произвођача  Галенике, дужни смо да Вас обавестимо да је дошло до структурних 
промена у компанији Галеника ад  и да је цео асортиман денталних производа за сада без 
производње и продаје. Из тог разлога Вас молимо да извршите корекцију у опису 
тражених препарата , у захтеваним паковањима како би понуђачи били у могућности да 
понуде паралелне тражених  производа. 
 
Ставке: 
2. У опису треба изменити , јер наведено паковање од 35г + 20мл , одговара Кариофил-у 
од Галенике ,  јединицу мере изразити у г+мл 
4. Ситисан се не производи више и не постоји паралелни препарат, изоставити ову ставку 
13. У опису изменити јер тражени гел на бази лидикаин хлорида је 5%, а не 2% 
16. У опису изменити паковање од 15г, паковање је од 12г 
18. У опису изменити , паковање је од 15мл 
20. У опису изменити , избрисати величину паковања од 40г, јер не постоји  адекватна 
паралела Вантал-у. 
21. Флуорогал форте се не производи више, а не постоји паралелни препарат , изоставити 
 ову ставку 
 
Дајемо следеће појашњење: 
Наручилац прихвата предложене сугестије и извршиће потребне исправке у делу 
структура цене-спецификација. 
 
 
II -Партија I- Дефицитарни лекови са Д листе – Aminophilin 
Мења се у делу структура цене-спецификација: комерцијални назив 
 Aminophilin inj. 50x10 ml/250mg и сада гласи: 
Aminophilin inj. 5x240mg/10ml . 
 
III -Све остало наведено у конкурсној документацији и позиву за подношење понуда 
остаје непромењено. 
 
 
С поштовањем,                                                                  Дом здравља “Вождовац“   
                                                                              Комисија за јавну набавку р.бр. 2/2018 

 
 

Дом здравља „Вождовац“, Београд, Устаничка 16 
Мат.број: 07028547, ПИБ 101734535 

тел.: (+381 11) 30-80-500, 30-80-502, факс: 24-43-594 
е-пошта: office@dzvozdovac.rs, http://www.dzvozdovac.rs 

mailto:office@dzvozdovac.r

