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Број: 5/19/1-1341 
Дана: 03.06.2019.  
 
(одговор број 7) 
 
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 у 17,59 часова, 
путем електронске поште доставило  захтев за додатно појашњење, без броја, код Наручиоца 
заведено под бројем 2756/19 дана 29.05.2019. године. 

Питања   
 

наручилац је дана 27.5.2019.  на Порталу јавних набавки објавио одговоре бр. 4 на питања отенцијалних 
понуђача, (деловодни бр. 5/19/1-1262). 

На питање бр. 4 потенцијалног понуђача, Наручилац је одговорио да се захтев минималних техничких 
карактеристика, тачка 4.2 мења тако да гласи: Највећа вредност успонске брзине (slew rate) у свакој 
ортогоналној равни – минимално 200T/m/s. На овај начин сте фаворизовали само једног произвођача 
који има такву снагу градијената где не може да користи највећу амплитуду градијената од 44 mT/m при 
највећој успонској брзини од 200T/m/s и омогућили да понуди градијентни систем следећих 
перформанси 33 mT/m при успонској брзини од 200T/m/s или 45 mT/m при успонској брзини од 
120T/m/s. Да бисте и осталим произвођачима омогућили да понуде еквивалентну технологију 
градијената који омогућавају исте перформансе апарата и равноправно учествују у овој јавној набавци, 
да ли је прихватљиво за Наручиоца да измени захтеве 4.1 и 4.2 тако да гласе: 

4.1: Највећа вредност амплитуде у свакој ортогоналној равни – минимално 33 mT/m 

4.2.: Највећа вредност успонске брзине (slew rate) у свакој ортогоналној равни – минимално 125T/m/s 

 
Одговор Наручиоца 

 
Наручилац остаје при свом захтеву. 
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