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Број: 5/19/1-1300 
Дана: 30.05.2019.  
 
(одговор број 6) 
 
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 28.05.2019. године, путем 
електронске поште доставило  захтев за додатно појашњење, без броја, код Наручиоца заведено 
под бројем 2742/19. 

Питања   
наручилац је дана 27.5.2019.  на Порталу јавних набавки објавио одговоре бр. 4 на питања 

потенцијалних понуђача, (деловодни бр. 5/19/1-1262). 

 Поменутим одговорима Наручилац је додатно дефинисао да се за мониторе под тачком 8.3 техничке 

спецификације захтева посебно решење АЛИМСА, и на тај начин ограничио техничке услове тако да 

одговарају искључиво једном моделу медицинског монитора регистрованом код АЛИМСА – EIZO 

RADIFORCE  RadiForce MX, Model: 242W.  Претрагом јавно доступних података АЛИМСА може се видети 

да је носилац уписа за то медицинско средство Medicom доо Шабац, који је уједно и носилац дозволе за 

МР апарат Ingenia 1.5T proizvođača Philips. Овим потезом наручиоца остали заинтересовани понуђачи су 

дискриминисани, јер су принуђени да понуду за мониторе траже од директне конкуренције.  

Молимо наручиоца да размотри следеће  измене техничке спецификације, део 8.3, тачку 1 тако што ће 

дозволити нуђење два медицинска монитора дијаногале најмање 21 инч,  уз осветљај мин. 350cd/m2,   

или уместо захтеваног осветљаја монитора дијагонале мин. 24 инча  дозволити осветљај минимум 

300cd/2 .  

Таква измене гласила би:   

„два медицинска монитора резолуције најмање 2МП и осветљаја мин. 350cd/m2, дијагонале најмање 

21 инч“,  

1. или   „два медицинска монитора резолуције најмање 2МП и осветљаја мин. 300cd/m2, дијагонале 

најмање 24 инча“. 
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Одговор Наручиоца 

 
Наручилац ће извршити измену минималне захтеване техничке карактеристике под бројем 8.3: 
„dva medicinska monitora rezolucije najmanje 2MP i osvetljaja min.350 cd/m², dijagonale najmanje 
24”“, тако да гласи: 

„dva medicinska monitora rezolucije najmanje 2MP i osvetljaja min.300 cd/m², dijagonale najmanje 
24“ 
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