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Број: 5/19/1-1234 
Дана: 23.05.2019.  
 
(одговор број 2) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – набавка апарата за МР од 1,5Т са изградњом 
простора за смештај истог, „кључ у руке“, број јавне набавке 30-2019-О-01, Наручиоца Институт 
за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 
набавки дана 15.05.2019. године, заинтересовано лице је дана 22.05.2019. године, путем 
електронске поште доставило  захтев за додатно појашњење, без броја, код Наручиоца заведено 
под бројем 2652/19. 

Питања   
 

 Pitanje 1: Molimo Naručioca da produži rok za dostavljanje ponuda za 15 dana tako da novi adekvatni rok za 
dostavljanje ponuda bude 20.jun 2019.godine.  
 
Pojašnjenje: predmetna javna nabavka pored nabavke MR aparata od 1.5T podrazumeva i i dogradnju dela 
prostora za smeštaj istog. Arhitektonsko idejno rešenje, sastavni deo tenderske dokumentacije, je obiman 
dokument i podrazumeva detaljnu analizu od strane potencijalnog ponuđača ali i od strane podizvođača u cilju 
procene troškova na osnovu ne samo Arhitektonskog idejno rešenja već i na osnovu instalacionih planova 
proizvođača za određeni model MR aparata od 1.5T.  
Našim dopisom od 26.02.2019, nakon objavljivanja Prethodnog obaveštenja br. 5/19/1-271, 08.02.2019. od 
strane Naručioca, poslali smo molbu da izvršimo oblizak lokacije predviđene za smeštaj MR uređaja 1.5T na 
koji ste nam odgovorili da će uvid u lokaciju biti omogućen nakon objavljivanja javne nabavke. Novi zahtev smo 
poslali i nakon objavljivanja javne nabavke i na njega još uvek nismo dobili odgovor.  
 
Imajući u vidu kratak rok za dostavljanje ponude, kao i činjenicu da Prethodno obaveštenje br. 5/19/1-271 iako 
objavljeno u februaru mesecu, nije sadržalo nikakve relevantne tehničke podatke koji bi omogućilI 
potencijalnom ponuđaču adekvatan vremenski period u kom bi mogao da izvrši procenu troškova dogradnje 
prostora i pripremi kompletnu ponudu, molimo Naručioca da uzme u obzir našu molbu jer će novi rok 
omogućiti svim potencijalnim ponuđačima da dostave kompletnu ponudu čime se obezbeđuje konkurentnost 
u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama.  
 
Pitanje 2: U dokumentu 01-IDR-ARH-CID-IOV-Dogradnja MRI na strani 14.u delu NAPOMENE u nekoliko 
navrata se pominje Naredna faza projektovanja. Molimo Naručioca da pojasni kada se očekuje pomenuta 
naredna faza projekta i da li će Naručilac nadoknaditi eventualne troškove naredne faze projektovanja kroz 
aneks Ugovora o javnoj nabavci ili su oni sastavni deo procenjene vrednosti predmetne javne nabavke. 
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Одговори Наручиоца 

 

Одговор Наручиоца на питање 1: 

Наручилац остаје при року за подношење понуда који је одредио у Позиву за подношење понуда 
бр. 5/19/1-1159 од 15.05.2019. године, а који је у складу са чл. 95 ст.2. тачка 1) и чл. 94. ст.1.  
Закона о јавним набавкама. 

 

Одговор Наручиоца на питање 2: 

Техничка документација за доградњу простора за смештај апарата за МР од 1,5Т (идејно 
архитектонско решење ИДР) је саставни део конкурсне документације,  уз напомену да је иста  
урађена на основу података доступних у моменту израде, те да је предвиђена „наредна фаза 
пројектовања“ због евентуалних измена и корекција које захтевају специфичности уређаја за 
МР. 

Поједини сегменти локалитета, прикључних и других посебних инсталација и слично, по 
потреби ће се кориговати односно дефинисати у наредној фази пројектовања, након закључења 
уговора у предметној јавној набавци, јер зависе од захтева произвођача уређаја за МР и 
специфичности самог уређаја (тежина, габарит, снага напајања, пречник цеви и др.).  

Наредна фаза пројектовања, као ни идејно архитектонско решење ИДР које се налази у прилогу 
конкурсне документације, нема утицаја на процењену вредност јавне набавке 30-2019-О-01. 
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