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Дана: 13.03.2017. 
Број: 5/17/438 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – дозиметријска контрола извора јонизујућих 
зрачења, број јавне набавке 08-2017-О-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив 
за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.03.2017. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без 
броја од 10.03.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 1143 од 10.03.2017.) године. 

 
Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев: 
 

- непотребно изостављено- 
Предмет: Додатна информација и појашњења за јавну набавку услуга бр. 08-2017-О-02 
           ДОЗИМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ  ЗРАЧЕЊА 
1. Молимо вас да тачно дефинишете захтевани рок за извшењем услуге након потписивања 
уговора и вашег конкретног позива за извршењем истих. 
Овако сте ви сада дефинисали рок извршења: 
„Рок извршења: 
Добављач ће услугу, извршити радним данима, у периоду од 08,00 до 13,00 часова, након 
потписивања уговора о јавној набавци и позива Наручиоца “. 
Овако дефинисани рок подразумева неограничено  дана али у времена од 08 до 13 часова, 
да ли је тако или не? 
 
2. Молимо вас да нам прецизно објасните недоумицу у вези попуњавања података у  
моделу уговора у вези са чланом 3. која изгледа овако: 
 

ЦЕНА, ПРОМЕНА ЦЕНЕ 
Члан 3. 

Укупна цена услуга без пореза на додату вредност износи __________  динара 
(словима:_______________________________________________динара и 00/100). 
Порез на додату вредност износи __________ динара (словима: _________________________ динара 
и 00/100). 
Укупна цена услуга са порезом на додату вредност износи ________________ динара 
(словима:__________________________________________динара и 00/100). 
Уговорена цена обухвата све трошкове који су везани за реализацију овог Уговора 
 
Питања гласе: 
 - Које вредности уписује понуђач ако подноси понуде за више партија? 
 - Где сте омогућили у тексту уговора да се дефинише за коју партију се уписује   
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            вредност понуде и за коју партију се потписује модел уговора а касније можда и   
           уговор. 
 - Да ли мислите да сте требали за сваку партију понаособ креирати посебан  
  уговор, јер по ЗЈН свака партија је поступак за себе чија се финализација 
  огледа у потписивању уговора. 
 
3. Реците нам у вези са меницом као гаранцијом за озбиљност понуде а касније можда   
и за добро извршење посла, нигде не наводите колико меница тражите, да ли за сваку партију 
понаособ, што би и било исправно или сте можда ви замислили другачије? 
- непотребно изостављено- 

 
 

Одговори Наручиоца 
Одговор на питање број 1  
Наручилац прихвата  као основану примедбу заинтересованог лица, те  ће у складу са одредбама 
члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 
тексту ЗЈН) извршити измену и допуну  Конкурсне документације,  за партије број 1, 2 и 3,  у 
делу који се односи на рок извршења услуга и исте објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
 
Одговор на питање број 2  
Конкурсном докуменатцијом је одређено да понуђач у документу број 6 Модел уговора, у члану 
број 2. уноси податке о појединачним вредностима партија за које подноси понуду, а у члану 
број 3. уноси укупну вредност своје понуде, било да  је то вредност једне партије или збир 
вредности више партија.  
Текстом конкурсне документације јасно је одређен један модел уговора. 
 
 
Одговор на питање број 3  
Конкурсном документацијом је одређено да без обзира на број партија за које подноси понуду, 
понуђач подноси једну меницу као  гаранцију за озбиљност понуде, а изабрани понуђач односно 
добављач једну меницу као гаранцију за добро извршење посла. 
 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 08-2017-О-02 


