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Дана: 13.06.2016. 
Број: 5/1/1148 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
 
Поштовани, 

У поступку јавне набавке мале вредности за  услуге – прање подних облога, број јавне набавке 
мале вредности 06-05-16-у, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење 
понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 06.06.2016. године, заинтересовано лице 
доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 10.06.2016. 
године у 16,11 часова (у ИОВ заведен под бројем 3062 од 13.06.2016. године). 

 
Заинтересовано лице, поставља следећа питања - захтеве: 
 

- непотребно изостављено 
1.Naime u dodatnim uslovima zahtevate u kadrovskom kapacitetu da zaposleni budu vakcinisani od 
hepatitisa b. Po čemu je to bitan uslov ako kadrovi koje angažuje izabrani ponuđač mogu biti naknadno 
pre stupanja u radni odnos vakcinisani , sa izvadjenim sanitarnim knjižicama? 
  
2.Zbog čega su naši ugovori sa zdravstvenim ustanovama iz 2015 i 2016  manje validniji od ugovora 
koji traju 4 godina?! Smatramo da je taj uslov diskriminatorski i da treba izmeniti konkursnu 
dokumentaciju kako biste omogućili veću konkurenciju među ponuđačima u skladu sa zakonom o 
javnim nabavkama imajući u vidu načelo jednakosti i načelo konkurencije Zakona o javnim nabavkama 
( član 10 i član 12 ZJN)  

- непотребно изостављено- 
 

Одговори Наручиоца 
            Одговор на питање број 1 
Наручилац ће захтев у погледу доказа о вакцинацији против акутног вирусног хепатитиса Б 
брисати у делу конкурсне документације који се односи на кадровски капацитет, али ће 
достављање доказа о имунизацији радно ангажованих лица дефинисати као уговорну обавезу 
добављача. 

 
Одговор на питање број 2 

Наручилац је одредио додатни услов у погледу пословног капацитета – услов под 2,  да је 
понуђач дужан да у периоду од четири године које претходе дану објављивања Позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки,  минимум три године пружао услугу која је 
предмет ове јавне набавке  у  најмање три здравствене установе које обављају делатност на 
секундарном или терцијарном нивоу, а као доказ понуђач је дужан да достави фотокопије 
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уговора са здравственим установама   - по три уговора за сваки наведени период, односно за 
сваку годину.   Наручилац не захтева као доказ уговор чија је важност четири године. 
Наручилац остаје при свом захтеву. 
 
 
С обзиром да ће наручилац изменити конкурсну документацију два дана пре истека рока за 
подношење понуда, рок за подношење понуда биће продужен. 
 
 
Сходно чл. 63. ст 1, 3. и 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и  
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници објавити измене и допуне конкурсне документације,  одговор заинтересованом лицу и 
обавештење о подужењу рока за подношење понуда. 
 
 
С поштовањем,  
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 06-05-16-у 


