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Број: 5/18/2-3167 
Дана: 08.10.2018. 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 1) и  члана 59, а у вези члана 57 став 1. и став 2. Закона о 
јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН)  
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, објављује 
 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

1. Назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

2. Адреса наручиоца: Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица 

3. Интернет страница наручиоца: www.onk.ns.ac.rs 

4. Врста наручиоца: здравство 

5. Врста предмета: услуге 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Ред. 
бр. 

Опис предмета набавке 
ознака из општег 
речника набавке 

1 Сервисно одржавање са резервним деловима опреме 50400000, 50000000 

2 
Очитавање  личних тл дозиметара и личних прстен тл 
дозиметара, са послугом 

90721600 

3 
Калибрација  дозиметријских ланаца и пратеће дозиметријске 
опреме 

90721600 

4 
Преузимање, транспорт и привремено складиштење  
цитотоксичног и фармацеутског отпада 

90524000 

5 
Преузимање  и транспорт опасног отпада ради трајног 
збрињавања 

90524000 

6 
Преузимање и транспорт патоанатомског  отпада ради  трајног 
збрињавања 

90524000 

7 
Сервисно  одржавање по позиву и резервни делови за 
рачунарску и периферну опрему 

50320000, 50323000, 
50312100, 5031260, 
50312110 

8 

Сервисно  одржавање по позиву,  резервни делови   и  
потрошни материјал за  систем за аквизицију и архивирање 
дијагностичких слика  Vue PACS произвођача Carestream 

50421000 

9 
Сервисно одржавање по позиву и резервни делови за локалну 
рачунарску мрежу 

50312300 

10 
Сервисни  пакет услуга поправки и одржавања ХП серверске 
опреме 

50000000 

11 Обнова  лиценци за антивирусни софтвер Eset 72260000 
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7. Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: децембар 2018. године. 

8. Оквирни датум за закључење уговора: децембар 2018. године - фебруар 2019. године. 

9. Број уговора  које наручилац намерава закључити: Број уговора ће бити једанак броју 
изабраних понуђача.  

10. Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације 
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица: /  

11. Остале информације: Захтев за додатне информације или појашњења, заинтересована 
лица могу  доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште: 
jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs. Тражење додатних информација и појашњења 
телефоном није дозвољено. 

 

 


