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Број: 5/20/1-1765 
Дана: 18.06.2020.  
 
(одговор 1) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке добара – намештај, број јавне набавке 47-2020-О-01, 
Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен 
на Порталу јавних набавки дана 29.05.2020. године, заинтересовано лице је, путем електронске 
поште, доставило дана 15.06.2020.године захтев за додатно појашњење без броја, код Наручиоца 
заведено под бројем 3294/20. 

Питање   
U tenderskoj dokumentaciji kod pozicije "pomoćna stolica" - zavod za epidemiologiju, lekarska soba, 
pozicija br. 7; odeljenje za hirurgiju, lekarska soba 2, pozicija br. 9; klinika za internu onkologiju, 
lekarska soba, pozicija br. 6; odeljenje za patohistolosku dijagnostiku i molekularnu patologiju, cajna 
kuhinja, pozicija br. 6 imamo izvesne nejasnoće, te Vas molimo za odgovor na sledeća pitanja: 

1. Da li je pogrešan podatak "opterećenje minimum 135 kg", obzirom da se konferencijske stolice 
veoma retko atestiraju na to opterećenje? 

2. Koji podatak je validan, minimalna dimenzija ili tolerancija +/- 5%? Ova dva podatka su 
kontradiktorna, jer ako je data minimalna dimenzija onda je nepotrebna tolerancija. 

3. Da li je otpresak koji se tapacira iz jednog ili dva dela? 

 
Одговор Наручиоца 

 
Наручилац прихвата као основане захтеве заинтересованог лица те ће сходно томе извршити 
измену конкурсне документације у делу захтеваних техничких карактеристика за помоћну 
столицу: 
Stolica bez rukonaslona ima viši leđni naslon, sedište i naslon su otpresak iz jednog dela i nalazi se na 
hromiranim sankama. Punjena je sunđerom i tapacirana kvalitetnim štofom prema izboru Investitora. 
Minimalne dimenzije 530x580x840 mm. Opterećenje je minimum 100  kg. Za ovu poziciju, ponuđač 
dostavlja važeći izveštaj o kontrolisanju izdat od strane Šumarskog fakulteta ili druge akreditovane 
laboratorije, koji sadrži izveštaj, rezultate kontrolisanja, izveštaj o kontrolisanju kvaliteta sa tehničkim 
podacima, tehničkim crtežom i slikom ponuđenog dobra. 
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