
 
 

  
Број: 17660-2/17         
Датум: 22.08.2017. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме, ЈН ПП 26/17 ОП, 

у отвореном поступку по партијама. 

Од стране потенцијалног понуђача дана 22.08.2017. године у писаном облику достављен је захтев за 
додатним информацијама и појашњењем. 
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  Наручилац доставља следећу информацију: 
 

Питање 1: 
Нејасна је подела партија коју сте направили – у партији 1 тражите рачунаре, notebook, скенер и штампач, 
а у партији 2 тражите рачунар, штампаче, мониторе и notebook. Због чега су ова тражена добра подељена 
у партије када се и у једној и у другој партији траже истоврсна добра? 
 

Питање 2: 
На страни 26/54 конкурсне документације у оквиру поглавља IV навели сте да „Уколико два или више 
понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при додели уговора ће имати 
понуда са дужим роком важења. Чланом 84 Закона о јавним набавкама у ставу 2 је прописано да 
елементи критеријума морају бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају 
стајати у логичкој вези са предметом јавне набавке. Рок важења понуде не стоји у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је става да 
резервни елемент критеријума може бити само онај податак који би могао да буде и елемент 
критеријума економски најповољније понуде, тј само подаци који утичу на реализацију предмета јавне 
набавке, а то свакако није рок важења понуде, нарочито што је чланом 90 Закона о јавним набавкама 
прописано да је у случају истека рока важења понуде наручилац дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Захетвамо да коригујете овај критеријум и да пропишете критеријум који ће стајати у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. 
  
Питање 3: 
У оквиру поглавља V конкурсне документације на страни 32/54 прописали сте као додатни услов да 
понуђач испуњава услов пословног капацитета за партију 3, односно да се достави потврда да је понуђач 
овлашћен за продају производа произвођача понуђеног материјала под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 27, 
28, 29, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 и учешће у предметној јавној набавци. Партија 3 обухвата укупно 85 
ставки, а ставке за које тражите потврду представљају један мањи део вредности укупне партије, те је 
нејасно зашто се за баш те ставке само тражи потврда. Захтевамо да измените овај део техничке 
спецификације тако што ћете избрисати овај додатни услов за партију 3. 
 
Питање 4: 
Чланом 10 Закона о јавним набавкама прописано је начело обезбеђивања конкуренције у оквиру којег је 
наведено да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, 
као и да наручилац не може да ограничи конкуренцију нити онемогући било којег понуђача да учествује 
у поступку коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. Чланом 72 
Закона о јавним набавкама прописано је коришћење техничке спецификације, а у ставу 1 поменутог 
члана прописано је да наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или 
стандарде које означавају добра (услуге или радове) одређене прозводње (извора или градње). 



 
 

У конкурсној документацији сте горе поменуте одредбе Закона о јавним набавкама прекршили на 
неколико места у оквиру поглавља III конкурсне документације. 
На страни 5/54 и 6/54 сте прописали техничке спецификације за рачунар тип 1 и рачунар тип 2, на страни 
9/54 сте прописали техничке спецификације за рачунар тип 3, а све прописане техничке спецификације 
јасно указују да тражите добро тачно одређеног произвођача, у овом случају у питању је Fujitsu: 
- Портови/интерфејси – захтевају се 1xVGA,2xDisplay port, 1xDVI-D – захтевамо да измените овај део и да 
наведете минимални број видео портова који су потребни, обзиром да овако наведена техничка 
спецификација указује на конкретног понуђача и тиме се крше горе наведене одредбе Закона о јавним 
набавкама; 
- Напајање – у техничким спецификацијама је наведено минимум 280w – захтевамо да измените овај део 
обзиром да сваки произвођач означава оптимално напајање које може бити слабије или јаче од 280w, те 
сматрамо да ову одредбу треба изоставити из техничке спецификације, обзиром да се овако наведеном 
техничком спецификацијом крше горе наведене одредбе Закона о јавним набавкама; 
- Слотови за проширење – захтевају се 1xPCIe 3.0x16, 1xPCIe 2.0x4 (mech. X16), 2xPCIex1 – захтевамо да 
измените овај део и да наведете прихватљив минимални број слотова за проширење који су потребни, 
обзиром да овако наведена техничка спецификација указује на конкретног понуђача и тиме се крше горе 
наведене одредбе Закона о јавним набавкама; 
- Сигурност и управљање – захтевамо да измените овај део техничке спецификације, тако што ћете јасно 
навести које су безбедосне функције потребне, како би могли бити понуђени и еквивалентни производи, 
обзиром да овако наведен захтев указује на конкретног понуђача, а остали произвођачи омогућавају исту 
функцију; 
- Кућиште – димензије максимум 332x338x89mm – захтевамо да избаците измените овај део тако да 
уместо димензија наведете која форма кућишта је прихватљива, обзиром да овако наведен захтев 
укацује на конкреног понуђача; 
На страни 13/54 сте прописали техничке спецификације за партију 3 у оквиру које сте навели да тражите 
матичну плочу тип 2 са функцијом CrashFree BIOS 3 – обзиром да овако наведена техничка спецификација 
указује на конкретног понуђача, захтевамо да избаците ово и наведете тачну функционалност која вам је 
потребна. 
На страни 15/54 сте прописали техничке спецификације за партију 3 у оквиру које сте навели да тражите 
Solid state дискове тип 1 и тип 2 са Phison PS3110-S10 контролером – обзиром да овако наведена техничка 
спецификација указује на конкретног понуђача, захтевамо да избаците ово обзиром да сваки Solid state 
диск има еквивалентни контролор. 
 
Напомињемо да уколико не извршите измене конкурсне документације потребне ради поштовања 
одредби прописа Закона о јавним набавкама бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права. 
 

Одговор 1: 
Према члану 33 «Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 35) партије се дефинишу као 

„посебне истоврсне целине“. Подела на партије јасно су наведене у конкурсној документацији: Партија  1 
– Рачунарска опрема основна средства, а Партија  2 – Рачунарска опрема мале вредности – ситан 
инвентар.  

Оваквом поделом Наручилац није повредио Закон, него чак омогућио већу конкуренцију и омогућио 
већем броју понуђача да учествују у поступку. 

 
Одговор 2: 

Наручилац ће у складу са овим изрвшити измену конкурсне документације. 
 
 
 
 



 
 

Одговор 3: 
Наручилац је у конурсној документцији, за Партију 3 у додатним условима за пословни капацитет 

тражи да Понуђач достави Копије потврда, сертификата или другог документа, од стране произвођача 
или његовог представника, којим понуђач доказује да је овлашћен за продају производа произвођача 
понуђених горе наведених материјала. 

То су: материјали под редним бројем 1,2,3,4,27,28,29 су матичне плоче и графичке картице,  а 
материјали под редним бројем 16,17,18,19,20,25,26 су хард дискови и меморије. 

 Тиме понуђач доказује да има потребан ниво компетентности и оспособљености да узме учешће у 
поступку и реализацији предметне јавне набавке и тиме пружа уверење да ће своје обавезе испуњавати и 
за време трајање гарантног рока.  

Овако постављен услов техничког капацитета нема дискриминаторски карактер јер из поступка нису 
искуључени понуђачи који би могли да понуде конкуренте понуде. 

 
Одговор 4: 

Сви елементи техничке спецификације у конкурсној документацији, који су наведени у поглављу III 
Bрста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета набавке конкурсне документације 
представљају минималне захтеве Научиоца. 

Понуђач може да понуди добра и са бољим карактеристима од тражених. 
 
 

Додатно појашњење се објављује на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници: 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke

