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Дана: 10.05.2017. 
Број: 5/17/855 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
Поштовани, 
 
У преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда члан 35. став 1. тачка 
1), јавна набавка радова – доградња евакуационе рампе, лифта и степеништа, број јавне набавке 
31-2017-П-01, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда 
објављен на Порталу јавних набавки дана 21.04.2017. године, заинтересовано лице доставило је 
путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 08.05.2017. године (у ИОВ 
заведен под бројем 2089 од 08.05.2017.) године. 
 
Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев: 
 

- непотребно изостављено- 
 

zanimaju me 2 stvari u vezi javne nabavke DOGRADNJA EVAKUACIONE RAMPE, LIFTA I 
STEPENISTA koje se konkretno odnose na bolnicki lift a one su 
-koliki je tacan broj stanica/spratova na koje bi lift trebao da stane 
-kakav je raspored prilaza (da li je sa iste strane kao u stambenim zgradama ili sa razlicitih) 

- непотребно изостављено- 
 

Одговори Наручиоца 
 
Наручилац је у прилогу конкурсне документације,  у Техничкој документацији, у  пдф 
документу - 1 PGD  E  34 15 1 ARHITEKTURA.pdf (пројекат архитектуре), у цртежима број 23, 
24 и 27 предвидео уградњу лифта са три станице, односно 3 прилаза (сутерен, подрум и 
приземље) и прилазом са различитих страна, односно са пролазном кабином под углом од 180°. 
 
Конкурсном документацијом,  у Документу број 2, тачка 1, подтачка 1.3, на страни број 7 и 8,   
предвиђена је  обавеза понуђача - Набавка, транспорт и уградња лифта, израда пројектне 
документације, прибављање атестне документације и пуштање лифта у рад, а детаљна 
спецификација налази се у у Прилогу број 2-1 (ексел фајлу) – Предмер и предрачун 
грађевинских и грађевинско-занатских радова, лист 3 – Набавка и уградња  лифта са израдом 
пројектне документације и адаптација топле везе, под редним бројем   XVII. 
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