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Дана: 02.10.2017. 
Број: 5/17/1908 
(одговор заинтересованом лицу бр.3) 
 
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-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 28.09.2017. године, код Наручиоца заведен под бројем 4629.  

Заинтересовано лице, поставља следећа питања: 
 

- непотребно изостављено- 
Izmenama konkursne dokumentacije od 28.09.2017. godine, oblikovali ste javnu nabavku u dve partije i 
izmenili neke od dodatnih uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama. 
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- непотребно изостављено- 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 3 од 3 
 

 
Одговор Наручиоца 

Наручилац је прихватио као основан захтев за измену додатног услова „кадровски капацитет“ и 
изменом од 29.09.2017. године, исти ускладио са законском регулативом, на коју сте указали. 

Додатни услов „Технички капацитет 2“ не представља, како наводите,  техничку спецификацију 
у смислу члана 70. Закона о јавним набавкама, и није опис карактеристика услуга и добара који 
су предмет конкретне јавне набавке. Речима:  „Понуђач је дужан да достави понуду за испоруку 
и уградњу искључиво оригиналних, нових и нерепарираних резервних делова и потрошног 
материјала“  Наручилац указује на захтев одређен конкурсном документацијом (документ број 2, 
тачка 1.2 и документ број 6 члан 13. став 1). Од понуђача се захтева да докаже да ће у случају да 
му буде додељен уговор, испоручивати искључиво оригиналне, нове и нерепариране резервне 
делове и потрошни материјал, тј. да има капацитете којима ће моћи да као потенцијални 
добављач, испуни наведени захтев.  

Надаље, тврдња да Наручилац  додатним условом „Технички капацитет 2“ врши 
“дискриминацију понуђача у складу са члановима 10. и 12. Закона о јавним набавкама“ не стоји. 
При формулисању доказа и начина доказивања за овај услов Наручилац је водио рачуна о томе 
да обезбеди једнак положај свим понуђачима и да не ограничи конкуренцију. Наручилац је имао 
у виду и раније донету одлуку Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки број 4-00-66/2016 од 12.02.2016. године. Наручилац је узео у обзир и да опрема која је 
предмет сервисног одржавања, одредбом члана 175. став 1. тачка 1) алинеја трећа Закона о 
лековима и медицинским средствима („Службени гласник Р.С.“ бр. 30/2010 и 107/2012), спада у 
- IIб класу - медицинска средства с високим степеном ризика за корисника. 

Што се тиче захтева за појашњење додатног услова „Технички капацитет 1“, Наручилац је 
изменом од 29.09.2017. године наведени услов учинио јасним и исправио грешку начињену код 
захтеваних доказа за 2017. годину. 

Услови прописани чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама јесу услови за учешће у поступку 
јавне набавке, али истовремено представљају  и услове које мора да испуни понуђач коме ће 
бити додељен уговор о јавној набавци.     

 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Комисија за јавну набавку 64-2017-О-02 


