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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питања : 
 
Pitanje 1.: 
Obzirom da je javna nabavka koncipirana kao otvoreni postupak, a imajući u vidu da vrednost predmetnih dobara mnogostruko 
premašuje iznos javne nabavke male vrednosti, molimo naručioca da rok za dostavu ponuda uredi shodno Zakonu o javni 
nabavkama odnosno da izmenite rok za podnošenje ponuda: 30 dana od dana objavljivanja Poziva na portalu Uprave za javne 
nabavke 
Pitanje 2.: 
U Prilogu broj 8. - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. ZJN na strani 21 konkursne dokumentacije pod 
tačkom 4. naručilac je kao dokaz da ponuđač poseduje važeću dozvolu za obavljanje delatnosti koja je predmet javne 
nabavke shodno Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima i kao dokaz od potencijalnih ponuđača zahteva dostavljanje kopija 
važeće dozvole Ministarstva zdravlja. Međutim, obzirom da je predmet nabavke uređaj sa jonizujućim zračenjem, 
za njegovo prometovanje i servisranje neophodna je licenca za obavljanje radijacione delatnosti koju izdaje Agencija za zaštitu od 
jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije, pa je stoga zakonska obaveza naručioca da pravilno definiše uslov pod 
rednim brojem 4. Molimo da nam pojasnite da li je neophodan sledeći dodatni uslov za učešće u predmetnom postupku: Licenca 
za obavljanje radijacione delatnosti u oblasti prometa i servisiranja uređaja sajonizujućim zračenjem? 
 
2. Одговори : 

 
1. Naručilac je u skladu sa članom 59. Zakona o javnim nabavkama u januaru 2019. godine, na Portalu javnih nabavki i sopstvenoj 
internet stranici objavio prethodno obaveštenje o nameri da sprovede postupak javne nabavke - nabavka medicinske opreme. 
Naručilac je u pozivu za podnošenje ponuda odredio da je rok za podnošenje ponuda 18 dana od dana objavljivanja poziva, a sve  
u skladu sa članom 95. stav 2. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama, koji jasno kaže da rok za podnošenje ponuda ne može biti 
kraći od 15 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda, ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 
iznosa iz člana 57. Zakona o javnim nabavkama i ako je naručilac objavio prethodno obaveštrenje u roku od najmanje 35 dana, a 
najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva. Obzirom da je naručilac kumulativno ispunio sve zahtve, naručilac neće menjati rok za 
podnošenje ponuda, jer je u svemu postupio u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 
 
2: Naručilac je izvršio izmenu konkursne dokumentacije. 
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