
 
 

  
Број: 17992-2/17         
Датум: 28.08.2017. 

  

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 25.08.2017. 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: 
И даље је нејасан начин на који сте јавну набавку поделили на партије. У одговору који сте објавили 
позвали сте се на члан 33 Закона о јавним набавкама којим је дефинисан рестриктивни поступак, 
претпостављамо да сте милслили на члан 3 Закона о јавним набакама којим је у ставу 1 тачка 35) 
дефинисан појам јавне набавке по партијама? Молимо вас да дате појашњење по ком основу рачунари, 
штампачии нотебоокови у исто време могу да се подведу и као основно и као ситан инвентар? Оваком 
поделом јавне набавке на партије сте повредили Начело обезбеђивања конкуренције дефинисано 
чланом 10 Закона о јавним набавкама где је у ставу 1 поменутог члана прописано да је наручилац дужан 
да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Оваквом поделом јавне набавке 
на партије онемогућили сте понуђаче који могу да понуде рачунарску опрему да конкуришу обзиром да 
морају да понуде и штампаче и скенере, а такође сте онемогућили понуђаче који могу да понуде скенере 
и штампаче да конкуришу обзиром да морају да понуде и рачунарску опрему. 
Захтевамо да у сладу са горе наведеним извршите измену конкурсне документације и извршите 
правилну поделу јавне набваке на партије. 
 

Питање 2: 
На страни 26/54 конкурсне документације у оквиру поглавља IV тачка 18 наведено је, између осталог, да 
је понуђач дужан да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. То је било на снази пре 
доношења измене Закона, сада је поменутом изменом 68/2015 прописано да наручилац нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
Захтевамо да у складу са горе наведеним извршите измену конкурсне документације и исправно 
наведете тражени услов, како не би било забуне који јасно треба задовољити. 
 
Питање 3: 
На страни 33/54 конкурсне документације у оквиру поглавља V у којем су прописани услови за учешће, 
навели сте као услов финансијског капацитета „да понуђач у последњих 12 месеци који претходе 
објавивању позива за подношење понуда, нема  евидентираних дана ликвидности“. Претпостављамо да 
сте мислили да понуђач нема евидентираних дана неликвидности, те у том случају захтевамо да 
извршите измену конкурсне документације, како не би било забуне шта су тачно додатни услови и да ли 
их понуђачи задовољавају. 
 
Питање 4: 
На страни 13/54 и 14/54 коннкурсне документације у оквиру техничких спецификација за ставку 2 и 4 је 
између осталог наведено „Crysta Sound 2“ и „Crash Free BIOS 3“, како су у питању називи производа  
конкретног произвођача, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и наведете јасне 
минималне захтеве за ова два производа, који морају да буду на матичној плочи, јер по члану 72 закона о 
јавним набвакама наручилац не може да у конкурсној документацији назначи било који појединачни 
робни знак, патент ии тип. 



 
 

Питање 5: 
На страни 15/ 54 конкурсне документације у оквиру техничких спецификација за ставку 25 и 26 је између 
осталог наведено „Phison PS3110-S10 kontroler“, како је у питању назив произода конкретног 
произвођача, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и наведете јасне минималне 
захтеве за контролер који мора да буде на Solid state disku, јер по члану 72 закона о јавним набавкама 
наручилац не може да у конкурсној документацији назначи било који појединачни робни знак, патент 
или тип. 
 
Питање 6: 
У одговорима на питања број 17661-2/17, објављеним на порталу јавних набавки 23.08.2017. у одговору 
број 4 је наведено да понуђач може да понуди добра и са бољим карактеристикама. Из наведеног 
одговора се види да понуђач може да нуди добра бољих карактеристика, али није јасно да ли може и 
лошијих или еквивалентних, па вас молим да се јасно изјасните. 
 
Питање 7: 
У члану 72 закона о јавним набавкама је јасно наведено да навођење робног знака, патента, типа или 
произвођача од стране наручиоца, мора бити праћено речима „или одговарајуће“, те Вас у складу са тим 
молим да извршите измену конкурсне документације у делу техничких спецификација. 
 
Одговор 1: 

Подела на Партију  1 – Рачунарска опрема основна средства и Партију  2 – Рачунарска опрема мале 
вредности – ситан инвентар је урађена по тачки 6. и тачки 8. Одлуке од рачуноводственим политикама 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад број 18284-5/17 од 25.12.2014. године а критеријум поделе је вредност 
опреме. Рачунари, штампачи и скенери су истоврсна добра, јер тражени штампачи, као и скенери не могу 
да раде самостално, него само у умрежени са рачунарима, по чему и нема основе да се издвајају из 
партије. 
 
Одговор 2: 

Ради се о штампарској грешци. У складу са тим биће урађена измена у конкурсној документацији.  
 

Одговор 3: 
Ради се о штампарској грешци. У складу са тим биће урађена измена у конкурсној документацији.  

 
Одговор 4: 

У складу са тим биће урађена измена у конкурсној документацији.  
 
Одговор 5: 

У складу са тим биће урађена измена у конкурсној документацији.  
 
Одговор 6: 

Понуђач може да понуди добра која ће има карактеристике које су специфициране у конкурсној 
документацији и које представљају миниманлне захтеве Наручиоца. Понуђач може понудити добра која 
ће имати карактеристике боље од специфицираних у техничким карактеристикама конкурсне 
документације.  
 
Одговор 7: 

У складу са тим биће урађена измена у конкурсној докуемнтацији. 
 

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

