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Дана: 28.09.2017. 
Број: 5/17/1874 
(одговор заинтересованом лицу бр.2) 
 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – сервисно одржавање превентивно и по позиву, резервни 
делови и потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Dräger, број јавне набавке 64-2017-О-
01/64-2017-O-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда 
објављен на Порталу јавних набавки дана 07.09.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем 
електронске поште „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН-
64-2017-О-01“ без броја дана 25.09.2017. године, код Наручиоца заведен под бројем 4569.  

Заинтересовано лице, поставља следеће питање: 
 

- непотребно изостављено- 

 
Takođe, s obzirom da ste prihvatili našu sugestiju i oblikovali javnu nabavku na partije nma 
način što ste razdvojili pojedine aparate u posebnu partiju, molimo vas za odgovor da li ćete 
izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u skladu sa prihvaćenom sugestijom. 
 

- непотребно изостављено- 
 
 

 
Одговор Наручиоца 

 
Изменама и допунама конкурсне документације број 5/17/1844 од  26.09.2017. године,   
Наручилац је изменио и  додатни услов који се односи на кадровски капацитет: 
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УСЛОВ: У моменту подношења понуде, за сваки модел опреме из спецификација на страни 
број 4 конкурсне документације,  понуђач мора имати  ангажована најмање два сервисера  која 
су обучена за сервисирање опреме: 
партија број 1: под редним бројем 1-5 
партија број 2: под редним бројем 1-5 и 9. 
 
 

Значи, Наручилац захтева да понуђач, односно добављач, има ангажована по два сертификована 
сервисера за сваки модел опреме. 

Наручилац је измене и допуне конкурсне документације број 5/17/1844  објавио на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници дана 26.09.2017. године. 
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