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Број: 5/18/2-3217 
Дана: 15.10.2018.  
 
(одговор број 4) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне 
набавке 89-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 01.10.2018. године, 
заинтересовано лице доставило је дана 11.10.2018. године у 15, 37 часова, путем електронске 
поште Захтев за додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведен дана 12.10.2018. године 
под бројем 4964/18. 

Питање   
Poštovani,  
 
u otvorenom postupku javne nabavke dobara- Potrošni medicinski materijal, broj javne nabavke 89-
2018-O-02, nakon upita vezano za neophodnost dostavljanja akreditacije laboratorije koja je izdala test 
o moćima upijanja, koje zahtevate kao dokaz o moćima upijanja ponuđenih dobara u partiji 14-pelene 
za odrasle, dali ste odgovor da nije neophodno da se ista dostavlja, već da naknadno u okviru stručne 
ocene ponuda možete zahtevati dostavljanje akreditacije.  
Postavlja se pitanje, na osnovu kog parametra ćete znati da su dostavljeni testovi o moćima upijanja 
izdati od strane nezavisne akreditovane laboratorije, ukoliko dokaz o akreditacije iste ne tražite u 
okviru ponude već naknadno? 

 
Одговор Наручиоца 

 
За обе ставке партије 14 – пелене за одрасле, понуђач треба да достави „извештај независне 
акредитоване лабораторије  као доказ да понуђено добро  поседује МДС 1/93 сертификат“. 
Конкурсном документацијом није захтевано достављање доказа да је лабораторија 
акредитована, али то не искључује право наручиоца да у поступку стручне оцене понуда захтева 
достављање доказа о акредитацији, у случају да сматра да је то неопходно.  
 
Нејасно је питање заинтересованог лица: „na osnovu kog parametra ćete znati da su dostavljeni 
testovi o moćima upijanja izdati od strane nezavisne akreditovane laboratorije, ukoliko dokaz o 
akreditacije iste ne tražite u okviru ponude već naknadno?“.  У случају да се захтева доказ о 
акредитацији лабораторије која је извршила тестирање, једини прихватљив доказ је доказ о 
акредитацији лабораторије која је издала МДС 1/93 сертификат за понуђена добра. 
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