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Број: 5/18/1-903 
Дана: 26.03.2018. 
 
(одговор број1) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – маске за зрачну терапију, број јавне набавке 08-
2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда 
објављен на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године, заинтересовано лице доставило је 
путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја дана 21.03.2018. године  (у 
ИОВ заведен 21.03.2018. под бројем 1402/18). 

Питање  
Naručilac  je u konkretnoj JN definisao tehničke karakteristike  traženih dobara,izmedju ostalog na 
način, da za Partije 1 i 2 zahteva ’Ponudjač mora ponuditi ili o svom trošku obezbediti da ponudjeno 
dobro ‚bude kompatibilno sa osnovnom pločom koju naručilac poseduje-baseplate,Posifix-2 
proizvodjača Civco (Sinmed).Zahtevana minimalna količina za isporuku je jedan komad” 
 
Molimo Vas da nam odgovorite, da li je jednako prihvatljivo ponuditi za obe partije dobra koja su 
kompatibilna i sa opremom  proizvodjača Orfit,koju naručilac takodje poseduje.Napominjemo da  
ponudjene maske kompatibilne sa Orfitovom opremom suštinski ne bi ni na koji način narušile 
objektivne potrebe naručioca (član 71 ZJN) već bi, naprotiv unapredile kvalitet rada i omogućile 
dodatnu komfornost za pacijenate. (npr.maske sa L profilom kompatibilne sa opremom Orfita zahtevaju 
kraće vreme za modelovanje od puš-pin tipa termoplastičnih maski itd) 
Imajući u vidu navedeno  predlažemo izmenu KD na sledeći način “’Ponudjač mora ponuditi ili o svom 
trošku obezbediti da ponudjeno dobro ‚bude kompatibilno sa osnovnom pločom koju naručilac 
poseduje-baseplate,Posifix-2 proizvodjača Civco (Sinmed) ili short SBRT base plate i AIO base plate 
proizvodjača Orfit Zahtevana minimalna količina za isporuku je jedan komad”. 

 
 

Одговор Наручиоца:  
Није прихватљиво. Наручилац је предмет јавне набавке одредио према својим стварним 
потребама, потребама организације, функционалности и ефикасности процеса рада. 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 08-2018-О-02 
 


