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Дана: 26.05.2017. 
Број: 5/17/994 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – сервисно одржавање по позиву и резервни делови  
за рачунарску и периферну опрему, број јавне набавке 35-2017-О-02, Наручиоца Институт за 
онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 
набавки дана 17.05.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште 
Захтев за додатно појашњење без броја од 24.05.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 2452 од 
24.05.2017.) године. 

 

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев: 
- непотребно изостављено- 

Detaljnom analizom konkursne dokumentacije za javnu nabavku SERVISNO ODRŽAVANjE PO 
POZIVU I REZERVNI DELOVI ZA RAČUNARSKU I PERIFERNU OPREMU, broj javne nabavke: 
35-2017-O-02, uvideli smo da je, kada je reč o - Partiji 1 - Servisno održavanje po pozivu i rezervni 
delovi za personalne računare, prenosive računare, radne stanice, servere i monitore, štampače, skenere, 
multifunkcijske uređaje i uređaje za neprekidno napajanje, dodatni uslov za učešće u postupku javne 
nabavke sledeći - Ponuđač mora imati ovlašćenje proizvođača opreme Hewlett-Packard (proizvođača 
opreme koja je brojčano najzastupljenija) za servisno održavanje personalnih računara, prenosivih 
računara, radnih stanica i servera ili mora imati ugovor sa ovlašćenim servisom Hewlett-Packarda za 
održavanje navedene opreme. 
 
S obzirom na to da je sastavni deo Partije 1 i stavka 5 tj, Medicinski monitori Eizo (21” TFT, 24” TFT, 
27” TFT) kom 11 koji predstavljaju medicinsko sredstvo i veoma osetljivu medicinsku opremu, 
molimo Vas da ovu stavku izdvojite u zasebnu partiju i da se kao dokaz za ispunjavanje dodatnog 
uslova zahteva postojanje ugovora i autorizacije sa EIZO kompanijom. 
Samo na ovaj način se moze obezbediti zaštita od nestručnog servisiranja medicinskih monitora. 
Neadekvatnim i nestručnim servisiranjem predmetne opreme ista se može oštetiti i prouzrokovati druge 
štetne posledice po rad i validnost datih rezultata. Takođe, nabavku originalnih rezervnih delova je 
moguće izvršiti jedino od strane ovlašćenih distributera. 

- непотребно изостављено- 
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Одговор Наручиоца 

 
Прихвата се као основан ваш навод да су медицински монитори Eizo (21” TFT, 24” TFT, 27” 
TFT), медицинско средство, односно медицинска опрема. 
С обзиром да је предмет јавне набавке број 35-2017-О-02 сервисно одржавање по позиву и 
резервни делови за рачунарску и периферну опрему, Наручилац ће извршити измену конкурсне 
документације на тај начин што ће брисати ставку број 5 партије број 1.  
Сервисно одржавање и резервни делови биће предмет посебне јавне набавке, у складу са 
Планом јавних набавки и процедуром за одржавање медицинске опреме Наручиоца. 
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