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Број: 5/18/2-3025 
Дана: 20.09.2018. 
(одговор 1) 
 
 
 
Поштовани, 
 

У поступку јавне набавке мале вредности добара –роло завесе, број јавне набавке 08-08-18-д, 
Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен 
на Порталу јавних набавки дана 13.09.2018. године, заинтересовано лице доставило је путем 
електронске поште, дана 17.09.2018. године, Захтев за додатно појашњење број 170918/1 (у ИОВ 
заведен под бројем 4485/18). 

Питања   
 

1. Да ли Наручилац може навести приближне димензије ширина * висина и број комада роло завеса? 
На основу тих података може се утврдити утрошак материјала који утиче  на цену. 
 

 
2. У техничким карактеристикама  Наручилац је навео:  

„84,5%  ПВЦ,  15,5% ПЕС, тежина 480г, дебљина 0,72мм“. 
Скрин платно производе различити добављачи па се сходно томе разликују и његова свосјтва у 
смислу састава, тежине, дебљине, апсорпције, рефлексије.  
Ради задовољења начела конкуренције мишљења смо да Наручилац треба да коригује технички опис 
речју „ или одговарајуће“ као и да предвиди остале параметре у односу, дебљина 0,5мм -0,7мм, 
тежина 420- 500г. , а  обзиром да се ради о платну предвиди и одступања + /-  5%, чиме се неће 
умањити квалитет траженог добра. 

 
 
3. Наручилац је навео „тестирано на незапаљивост по 701/1999 стандарду“  

Да ли се ради о NFPA стандарду?  
Зашто Наручилац није навео „или одговарајуће“  јер се  за доказ незапаљивости користе и 
стандарди Б1, М1, Class 1, и сви потпадају под јединствену европску класификацију. Навођењем 
ових стандарда као опције Наручилац ће такође испоштовати Начело конкуренције , а осигурати 
квалитет траженог добра. 

 
На следећим странама Наручилац може погледати неке примере из конкурсних документација : 
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Одговор Наручиоца на питање 1: 
У овој фази поступка јавне набавке Наручилац није у могућности да прецизира број и димензије 
роло завеса, те је то и разлог примене оквирног споразума и одређивање оквирне количине у 
метрима квадратним, а не у комадима. 

Оквирна количина роло завеса је 54 комада. Димензије прозора  су: висина 190 цм, ширина 101 
цм, уз напомену да су могућа одступања ± 10цм. 

 Коначне димензије прозора и роло завеса, утврђују се при закључењу појединачног уговора и 
испоруке, када добављач врши мерења прозора који су одређени за монтажу роло завеса.  

 

 Одговор Наручиоца на питање 2: 
Наручилац прихвата захтев заинтересованог лица, те ће извршити измену конкурсне 
документације према следећем: 
„платно Screen, 85% пвц, 15% полиестер уз дозвољено одступање односа материјала ±3%, 
тежина 480 g ± 15 g, дебљина 0,72 mm ± 4 mm“. 
  
Одговор Наручиоца на питање 3: 
Наручилац прихвата захтев заинтересованог лица, те ће извршити измену конкурсне 
документације према следећем: 
„тестирано на незапаљивост по једном од наведених стандарда: 701/1999, DIN 4102, klasa B1, 
M1, или одговарајуће“. 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 08-08-18-д 


