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Дана: 19.01.2018. 
Број: 5/18/1-128 
(одговор број1) 
 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – средства за одржавање хигијене, број јавне 
набавке 94-2017-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 09.01.2018. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без 
броја дана 15.01.2018. године, у 14,52  (у ИОВ заведен 16.01.2018. под бројем 264/18). 

 
 

Питање 1 
Partija 24: Da li za stavku 4 moguca izvesna odstupanja...tezina 400gr,duzina cca 80 cm,sirina 
15 cm,po sredini spojeno step trakom dim 5,5 x 15 cm,na 12,5 cm od oba kraja pricvrseno step 
trakom.Mislimo da ovakvo dobro u potpunosti odgovara nosacu koji imate? 
 

Одговор Наручиоца на питање 1: 
Наручилац прихвата као основан захтев заинтересованог лица, те ће  у партији 24, ставка 4 
извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на захтеване техничке 
карактеристике, према следећем: 
„100% памук, 380-450г, дужина 70 - 80 цм, ширина 15 - 15,5 цм. По средини спојено штеп 
траком димензије 5-8 цм x 15 - 15,5 цм, на 10 -13 цм од оба краја причвршћено штеп траком. 
Понуђено добро мора бити:  произведено од квалиттног материјала, високог функционалног 
ефекта, естетски прихватљиво.“ 
 
 
 

Питање 2 
Partija 29: Molim za pojasnjenje da li kolica treba da sadrze i kesu ili samo nosac kese,kako 
izgleda dodatni nosac za krpe? 
 

Одговор Наручиоца на питање 2: 
Колица треба да садрже кесу, према опису из конкурсне документације: „ кеса је од ПВЦ, 
запремине oд 50- 70  литара, перива“.  
Наручилац ће кроз измену конкурсне документације прецизно описати изглед носача за крпе и 
његово постављање на колица. 
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Питање 3 

Partija 30: Da li se mogu ponuditi kolica sa tockicima precnika 75 mm i ostalim istovetnim 
zahtevanim karakteristikama? 
 

Одговор Наручиоца на питање 3: 
Прихватљив је пречник точкића од 75, те ће се изменом конкурсне документације дефинисати 
пречник точкићаод 75 до 80 мм. 
 
 

Питање 4 
partija 31: Da li se za stavku 1 moze ponuditi brisac duzine 35 cm? 
                    Da li se moze ponuditi teleskopski stap duzine 2 x 150 sto daje krajnju zahtevanu 
dimenziju,kakva krivina je u pitanju? 
 

Одговор Наручиоца на питање 4: 
За партију 34, ставка 1 прихватљив је брисач прозора са носачем гуме дужине 35 цм,  те ће се 
изменом конкурсне документације дефинисати: брисач прозора са носачем гуме дужине 30 -35 
цм. 
  
Партија 34, ставка 4 – није прихватљиво понудити штап дужине  2 x 150цм. Захтеване димензије 
су 3 x 100цм, што одговара потребама Наручиоца (употреба и складиштење). 
Кривина је додатак на телескопски штап, није фиксирана већ може да се одређује угао 
померањем у зглобу и самим тим одреди угао под којим ће се прати прозор.    
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