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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ОЗНАКЕ И БРОЈА ЈН – 07/2020, НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И 

МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ 

Предмет: Захтев за појашњењем конкурсне документације и додатним 

информацијама 

Потенцијални понуђач је поставио следећa питањa, с тога, достављамо одговоре: 

Питање: У Партији 1 у додатним условима стоји да је потребно да Понуђач који 

учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове: 

а. Редни број 8: да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да 

понуђач у моменту објављивања Позива за подношење понуда има најмање три лица 

запослена односно ангажована по уговору о раду или неком другом правном основу у 

складу са Законом о раду (уговор о привременим и повременим пословима, уговор о 

допунском раду, уговор о делу и сл.) сертификована за серверске и стораге системе 

који су предмет набавке. 

б. Редни број 9: да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да 

понуђач поседује овлашћење од стране произвођача за продају, инсталацију, пружање 

услуга и сервисирање на територији Републике Србије за опрему која је предмет 

набавке 

ц. Редни број 11: да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да 

понуђач поседује партнерски статус код произвођача серверске опреме која је предмет 

набавке 

Обзиром да предмет набавке није инсталација и сервисирање опреме као и да је 

Наручилац већ навео техничке спецификације из којих се јасно види конкретна 

потреба Наручиоца, молимо да размотрите следећи захтев: да ли ће Наручилац 

прихватити да Понуђач уместо свих горе наведених услова поседује искључиво 

партнерски однос са произвођачем опреме која је предмет набавке и који се може 

доказати сертификатом, потврдом локалне канцеларије произвођача или  било којим 

другим документом односно копијом документа из ког се може недвосмислено 

утврдити партнерски статус Понуђача са произвођачем опреме. 

Одговор: Потврдом локалне канцеларије произвођача да понуђач поседује партнерски 

статус код произвођача серверске опреме која је предмет набавке, понуђач доказује да 

испуњава услов под редним бројем 11, али не доказује да испуњава услове под редним 

бројевима 8 и 9. 
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Питање: У Партији 2 у додатним условима стоји да је потребно да Понуђач који 

учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове: 

а. Редни број 8: да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да 

понуђач у моменту објављивања Позива за подношење понуда има најмање два лица 

запослена односно ангажована по уговору о раду или неком другом правном основу у 

складу са Законом о раду (уговор о привременим и повременим пословима, уговор о 

допунском раду, уговор о делу и сл.) сертификована за сервисирање опреме која је 

предмет набавке. 

б. Редни број 9: да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да 

понуђач поседује овлашћење од стране произвођача за продају, инсталацију, пружање 

услуга и сервисирање на територији Републике Србије за опрему која је предмет 

набавке. 

ц. Редни број 11: да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да 

понуђач поседује партнерски статус код произвођача опреме која је предмет набавке. 

Обзиром да предмет набавке није инсталација и сервисирање опреме као и да је 

Наручилац већ навео техничке спецификације из којих се јасно види конкретна 

потреба Наручиоца, молимо да размотрите следећи захтев: да ли ће Наручилац 

прихватити да Понуђач уместо свих горе наведених услова поседује искључиво 

партнерски однос са произвођачем опреме која је предмет набавке и који се може 

доказати сертификатом, потврдом локалне канцеларије произвођача или било којим 

другим документом односно копијом документа из ког се може недвосмислено 

утврдити партнерски статус Понуђача са произвођачем опреме. 

Одговор: Потврдом локалне канцеларије произвођача да понуђач поседује партнерски 

статус код произвођача опреме која је предмет набавке, понуђач доказује да испуњава 

услов под редним бројем 11, али не доказује да испуњава услове под редним бројевима 

8 и 9. 

 

Питање: У Партији 1 – Сервери у техничкој спецификацији тражена је гаранција за 

свако понуђено добро: најмање 3 године произвођачке гаранције са бесплатним 

деловима и радом овлашћеног сервисера и одзивом сервисера најкасније следећи радни 

дан. Неопходно је доставити линк на страницама произвођача где се по серијском 

броју може проверити дужина трајања и тип гаранције и доставити потврду 

произвођача опреме о дужини гаранције која гласи на име Наручиоца. 

Обзиром да се из траженог наведеног линка ка страницама произвођача тачно може 

проверити дужина трајања и тип гаранције, сматрамо да је потврда произвођача опреме 

о дужини гаранције која гласи на име Наручиоца сувишан захтев. Молимо Вас да 

размотрите могућност да је навођење линка потребан и довољан услов и да у складу са 

тим извршите измену конкурсне документације. 

Одговор: Наручилац неће вршити измену конкурсне документације из разлога што је 

неопходно да уз понуду за свако понуђено добро добијемо податке о типу и трајању 

гаранције, која је у складу са захтеваном. Тражена гаранција за свако понуђено добро, 

достављање линка на страницама произвођача где се по серијском броју може 

проверити дужина трајања и тип гаранције и достављање потврде произвођача опреме 

о дужини гаранције која гласи на име Наручиоца, су захтеви који су постављени пред 



потенцијалне понуђаче кроз техничке спецификације, не кроз додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, нити кроз критеријуме за рангирање понуда и доделу 

оквирног споразума, с тога недостављање истих не може бити основ за одбијање 

понуде као непотпуне и неприхватљиве. Уколико понуђач у понуди достави линк који 

води ка сајту произвођача и уколико се ту могу видети подаци о трајању гаранције и 

типу гаранције, недостављање потврде произвођача опреме о дужини гаранције која 

гласи на име Наручиоца, неће се сматрати битним недостатком понуде и обрнуто. 

Уколико је добио податак о типу и дужини трајања гаранције, Наручилац ће исто 

третирати понуђаче који доставе и линк и потврду произвођача и понуђаче који 

доставе само једно од та два. 

 

Питање: У Партији 2 – Рачунари у техничкој спецификацији тражена је гаранција за 

свако понуђено добро: најмање 3 године произвођачке гаранције са бесплатним 

деловима и радом овлашћеног сервисера и одзивом сервисера најкасније следећи радни 

дан. Неопходно је доставити линк на страницама произвођача где се по серијском 

броју може проверити дужина трајања и тип гаранције и доставити потврду 

произвођача опреме о дужини гаранције која гласи на име Наручиоца. 

Обзиром да се из траженог наведеног линка ка страницама произвођача тачно може 

проверити дужина трајања и тип гаранције, сматрамо да је потврда произвођача опреме 

о дужини гаранције која гласи на име Наручиоца сувишан захтев. Молимо Вас да 

размотрите могућност да је навођење линка потребан и довољан услов и да у складу са 

тим извршите измену конкурсне документације. 

Одговор: Наручилац неће вршити измену конкурсне документације из разлога што је 

неопходно да уз понуду за свако понуђено добро добијемо податке о типу и трајању 

гаранције, која је у складу са захтеваном. Тражена гаранција за свако понуђено добро, 

достављање линка на страницама произвођача где се по серијском броју може 

проверити дужина трајања и тип гаранције и достављање потврде произвођача опреме 

о дужини гаранције која гласи на име Наручиоца, су захтеви који су постављени пред 

потенцијалне понуђаче кроз техничке спецификације, не кроз додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, нити кроз критеријуме за рангирање понуда и доделу 

оквирног споразума, с тога недостављање истих не може бити основ за одбијање 

понуде као непотпуне и неприхватљиве. Уколико понуђач у понуди достави линк који 

води ка сајту произвођача и уколико се ту могу видети подаци о трајању гаранције и 

типу гаранције, недостављање потврде произвођача опреме о дужини гаранције која 

гласи на име Наручиоца, неће се сматрати битним недостатком понуде и обрнуто. 

Уколико је добио податак о типу и дужини трајања гаранције, Наручилац ће исто 

третирати понуђаче који доставе и линк и потврду произвођача и понуђаче који 

доставе само једно од та два. 

 

 


