
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 1 од 2 
 

 
Број: 5/20/1-1793 
Дана: 22.06.2020.  
 
(одговор 2) 
 
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 19.06.2020.године захтев за додатно појашњење без броја, код Наручиоца 
заведено под бројем 3406/20. 

 
Питање   

molimo Vas da nam pojasnite sledeće: 
-kod pozicija  1. Zavod za epidemiologiju - lekarska soba - pozicija br. 1 Radni sto 189x306x75 , br. 3 
Komoda  300x52x94 sa vratima i fiokama,  3.2. Odeljenje za hirurgiju - lekarska soba 2. - pozicija br. 
1 Radni sto 170x140x75,            
5.1. Odeljenje za patohistološku dijagnostiku i molekularnu patologiju - lekarska soba 3. - pozicija 1. 
Radni sto 180x210x75 , pozicija 5. Komoda 420x60x90cm,  6. Odeljenje za ekonomsko - finansijske 
poslove - pozicija 22. Radni sto 200x140x75 pozivate se na crteže, međutim, isti nisu priloženi uz 
dokumentaciju 
Molimo Vas crteže po navedenim pozicijama kako bismo bili u mogućnosti da za ove pozicije 
pripremimo odgovarajuću ponudu. 
 
-2. Odeljenje za ginekologiju - terapeutska ambulanta - pozicija br. 5 Radni pult 370x60x90 i pozicija 
br. 9 Radni pult 227x45x90 
Kod navedenih pozicija se opisuju frontovi (police) i fioke, ali nigde nije navedena dimenzija istih i 
broj fioka pa molimo odgovor. 

 
Одговор Наручиоца 

 
У вези са Вашим питањима, упућујемо Вас да сагласно упутству из конкурсне документације 
поднесете захтев за увид у локацију и увид у Елаборат за опремање просторија ИОВ.  
   
Документ број 2, тачка (3):  

„У циљу припреме прихватљиве понуде, заинтересовано лице може да изврши увид у 
простор у коме ће бити монтиран намештај и Елаборат за опремање просторија ИОВ. 

Заинтересовано лице подноси захтев за увид путем електронске поште: 
jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs ,  најкасније један дан пре планираног увида.   



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 2 од 2 
 

Представник понуђача који ће извршити увид, дужан је да приложи овлашћење потписано од 
овлашћеног лица понуђача. О извршеном увиду сачињава се забелешка.“ 
 
 
 
Питање 
Takođe je navedeno da se pult oslanja na hromirane nogice kao i ormani, što nije baš najbolje rešenje. 

Naš predlog je da se pult oslanja na pvc nivelacione stopice kao i radnii stolovi. 
 

Одговор Наручиоца 

Наручилац остаје при свом захтеву да се намештај поставља на хромиране ногице. ПВЦ 
нивелационе ногице су предвиђене за покривање соклом што због одржавања није прихватљиво. 
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