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Дана: 15.01.2018. 
Број: 5/18/1-94 
(одговор број 2) 
 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – сервисно одржавање, резервни делови и потрошни 
материјал за медицинску опрему произвођача Varian, број јавне набавке 103-2017-О-01, 
Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен 
на Порталу јавних набавки дана 29.12.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем 
електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја дана 11.01.2018. године (у ИОВ 
заведен 11.01.2018. под бројем 194/18). 

 

 
Питање 1 

1. Molimo vas da definišete mehanizam odobravanja nabavke delova u okviru sredstava 
budžetiranih za delove. Da li po izvršenoj defektaži ponuđač obaveštava Naručioca i čeka 
njegovu potvrdu ili sam vodi evidenciju potrošenog budžeta i po automatizmu poručuje delove? 
Šta se dešava kada treba poručiti deo čijom vrednošću se prelazi preko 3.000.000,00 RSD 
opredeljenih za delove? 
 

Одговор Наручиоца на питање 1: 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на 
спецификацију опреме која је предмет сервисног одржавања и детаљно ће описати начин на који 
ће поступати наручилац  и добављач у случајевима када је неопходно уградити односно 
заменити резервни део.    
 
 
 

Питање 2 и 3 
2. Kako se postupa tj. kako se računaju rokovi u slučaju traženja tri ponude za popravku 

pripadajuće računarske opreme (u slučaju kada potrebni deo nije u priloženom cenovniku 
ponuđača)? 

3. Molimo da se precizira da za servisiranje pripadajuće računarske opreme nije neophodno imati 
sertifikat Variana, jer on i nije naveden u spisku zahtevanih sertifikata. Ovo bi omogućilo bržu i 
efikasniju defektažu i otklanjanje kvarova. 
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Одговор Наручиоца на питање 2 и 3: 
Изменом конкурсне документације, како је наведено у одговору Наручиоца на питање 1, 
дефинисаће се поступање уговорних страна у случају када је неопходно уградити односно 
заменити резервни део, односно услове које треба да испуни сервисер.    
 
 
 
 

Питање 4 
4. U članu 20. modela ugovora navodi se da su dozvoljeni zastoji u periodu važenja ugovora 5 

kalendarskih dana za Varian 2100C i po 10 kalendarskih dana za Varian 600DBX i 
GammaMedplus Ix.  
Molimo vas da se dozvoljeni zastoji definišu kao 5% od ukupnog broja radnih dana u toku 
trajanja ugovora (isključuju se dani vikenda i državni praznici). Naime naš principal Varian 
Medical Systems za kalkulaciju „up-time“-a koristi isključivo ukupan broj radnih dana a ne broj 
kalendarskih dana. Naime ni logistika VMS-a ni naša carinska služba ne rade nedeljama i 
praznicima pa ne možemo prihvatiti da nam se ti dani računaju u dozvoljeni zastoj. 

 
Одговор Наручиоца на питање 4: 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у Документу број 6 – Модел уговора, у 
члану 14. став 1. алинеја шеста мења се и гласи: 
„У периоду важења овог уговора, опрема може бити ван функције: 5 радних дана за Varian 
2100C, серијски број 2448 ; по 10 радних дана за Varian 600DBX, серијски број 104 2 и  HDR 
уређај за брахитерапијско зрачење Gammamedplus iX.  У планирано време застоја  не рачунају се 
дани који се односе на превентивно сервисно одржавање, као ни дани када је до застоја дошло 
по захтеву Наручиоца.“ 
 
 
 

   

Питање 5 
5. U članu 20. modela ugovora se navodi da se za svaki dan zastoja u radu aparata preko 

dozvoljenog zastoja plaća ugovrna kazna od 1% od ukupne vrednosti ugovora. Nije nam 
prihvatljivo da se ugovorna kazna u slučaju zastoja jednog aparata preko dozvoljenog broja 
dana naplaćuje u odnosu na vrednost celokupnog ugovora. Ugovrna kazna, treba da bude 
vezana za vrednosot ugovrenog servisiranja za aparat (bez vrednosti rezervisane za delove jer su 
oni prikazani zbirno tj, unapred se ne zna za koji aparat će biti iskorišćena) koji je u zastoju 
preko dozvoljenog broja dana zastoja. 
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Одговор Наручиоца на питање 5: 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у Документу број 6 – Модел уговора, 
члан 20. став 1. мења се и гласи: 
„За  сваки дан непланираног застоја рада апарата (дозвољен застој  у периоду важења овог 
уговора је 5 радних дана за Varian 2100C, серијски број 2448; по 10 радних дана за Varian 
600DBX, серијски број 104 2 и  HDR уређај за брахитерапијско зрачење Gammamedplus iX),  
Добављач је дужан да плати уговорну казну у висини од 1%  од  укупне уговорене вредности за 
опрему код које је евидентиран непланирани застој. Уговорне стране су сагласне да укупно 
уговорену вредност за појединачну опрему чини збир укупне уговорене цене за месечно 
сервисно одржавање током важења овог Уговора  + 1.000.000,00 динара без ПДВ за резервне 
делове.“ 
 

 
 
 

Питање 6 
6. Smatramo da je stav 2 Člana 20. nejasno formulisan, molimo preciziranje. Smatramo da 

ugovrna kazna treba da bude vezana za vrednost ugovorenog servisiranja (bez vrednosti 
rezervisane za delove jer su oni prikazani zbirno tj, unapred se ne zna za koji aparat će biti 
iskorišćena). 
 

 
Одговор Наручиоца на питање 6: 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у Документу број 6 – Модел уговора, 
Учлан 20. став 2. мења се и гласи: 
„Уколико Добављач не испуни неку од уговорених обавеза, а кривица није на страни Наручиоца, 
дужан да плати уговорну казну у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности 
неизвршене уговорне обавезе.“ 

 
 
 

Питање 7 
7. Ukazujemo da je na strani 4/46, tačka 1.1.1. u stavu 2 navedeno da ponuđena cena mesečnog 

servisnog održavanja uključuje potrošni materijal da bi u stavu 3 bilo navedeno da ponuđena 
cena ne obuhvata rezervene delove i potrošni materijal.  
Smatramo da stavu 2 tačke 1.1.1. treba korigovati u smislu da potrošni materijal nije uključen u 
ponuđenu cenu mesečnog servisnog održavanja. 
Ova formulacija se navodi više puta u KD. 
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Одговор Наручиоца на питање 7: 
У деловима конкурсне документације које наводите, Наручилац је прецизирао да се ради о 
„потрошном материјалу неопходном за месечно сервисно одржавање“. Под тим се поразумевају 
разни нпр. спрејеви и слично, а не потрошни материјал који Наручилац користи у процесу 
пружања здравствене услуге.  
 
 
 
 

Питање 8 
8.  Obzirom da Naručilac definiše „up-time“, redundandno je da definiše i maksimalno vreme 

trajanja servisne intervencije. Zato predlažemo da se iz KD uklone formulacije o maksimalnom 
trajanju servisne intervencije ili da se u zastoj aparata računaju samo dani zastoja koji prelaze 
preko maksimalno dozvoljenog trajanja servisne intervencija. Tj. da se dani zastoja koji je rešen 
u okviru dozvoljenog vremena trajanja servisne intervencije ne računaju u zastoj aparata. 

 
 
 
Одговор Наручиоца на питање 8: 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију на тај начин што се у документу број 2 и 
документу број 6 бришу речи: 

„Добављач је дужан да обезбеди да се замена резервног дела код хитних и осталих интервенција 
изврши у року од 48 часа од завршене дефектаже и утврђеног квара, а време трајања 
интервентног сервисног одржавања не може бити дуже о три календарска дана, изузев у 
случајевима када је у неопходно обезбедити  резервни део који није обухваћен овом јавном 
набавком или је дошло до квара за који је према стандардима и норамтивима произвођача 
опреме потребан дужи период од утврђеног.“ 

 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 103-2017-О-01 


