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Датум: 07.06.2018. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, 

Рачунарска ппрема и материјал - пп партијама, редни брпј јавне набавке 1.1.37/2018, Наручилац 

у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

1. Na strani 7. konkursne dokumentacije navodite sledede: 

"Ponudjač mora OBAVEZNO da dostavi fotokopiju potvrde da je ovlašdeni distributer navedene opreme 

od strane proizvodjača". 

     Ovim navodom, pored toga što nije jasno da li ste mislili na celokupnu partiju (za svaku stavku iz 

partije), jasno navodite da samo distributeri mogu učestvovati u postupku predmetne javne nabavke. 

     Ovaj uslov je apsolutno diskriminišudi i u potpunosti stavlja kotrolu nad nabavkom velikim 

distributerima opreme, a ostalim ponudjačima ukida pravo učestvovanja. Takodje, ovaj uslov nikako ne 

može garantovati kvalitet opreme i isporuke iste. 

     Kroz praksu Republičke komisije za zaštitu prava ponudjača,  možete se uveriti da uslov: dostava bilo 

kakve autorizacije ili potvrde, ne predstavlja eliminišudi uslov za učešče u postupku javne nabavke, pa su 

zato i odluke Republičke komisije usmerene ka ukidanju tog uslova. 

     Ovim navodima vam se obradamo sa zahtevom da uklonite taj uslov i date opciju ravnopravnog 

učešda svim ponudjačima kako bi konkurencija bila ravnopravna. 

 

2. Da li je moguce ponuditi adapter sa HDMI na VGA kao opciju za stravku 1 laptop računar umesto VGA 

porta? 
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Одгпвпри: 

      

1. Наручилац не жели да дискриминише нити да фавпризује билп кпјег пптенцијалнпг 

ппнуђача, али инсистира на тпме да ппнуђач прекп прпизвпђачa ппреме мпра да дпкаже да је 

прпизвпд пригиналан, нпв, некпришћен, да ппседује захтеване карактеристике и гаранцију и у 

тпм смислу меоа кпнкурсну дпкументацију какп би пмпгућип штп већем брпју пптенцијалних 

ппнуђача да се јаве на предметну јавну набавку (за све три ставке партије 1). Наиме, уместп 

тражене фптпкппије пптврде пд стране прпизвпђача наведене ппреме, Наручилац захтева да се 

уз ппнуду дпстави неки пд следећих дпкумената: угпвпр п ппслпвнп-техничкпј сарадои/ 

пптврда прпизвпђача ппреме п статусу партнерства/ гаранцијскп писмп прпизвпђача ппреме/ 

дилерски угпвпр са прпизвпђачем ппреме/ изјава прпизвпђача ппреме/ изјава лпкалнпг 

представништва прпизвпђача ппреме.  

     Оснпв за напред наведени став Наручипца, да ппнуђач мпра некакп да дпкаже да је рпба кпју 

нуди пригинална, нпва, некпришћена, из легалних тпкпва и да је у складу са захтеваним 

техничким карактеристикама и гаранцијпм, се пгледа у тпме да је предмет набавке за партију 

брпј 1 такав да мпра да задпвпљи пбјективне пптребе Наручипца и да је у питаоу изузетнп 

скупа техничка ппрема кпја се набавља једнпм у некпликп гпдина. Стпга, Наручилац мпра у 

свакпм тренутку да има ппузданпг дистрибутера кпји ће бити у мпгућнпсти да пдреагује у 

предвиђенпм рпку на сваку пптенцијалну рекламацију и да буде ппуздана веза између крајоег 

кприсника – Наручипца и прпизвпђача наведене скуппцене ппреме.  Наппмиоемп да наведена 

ппрема треба да представља саму срж функципнисаоа Инфпрмаципнпг система кпмплетне 

фирме. Енергетика д.п.п. се бави прпизвпдопм енергије и флуида кпјпм снабдева прекп 22.000 

пбјеката на теритприји града Крагујевца и оена прпизвпдоа индиректнп зависи и пд рачунара 

и серверске јединице кпји сталнп мпрају да буду пперативни и исправни.      

 

2. Наручилац пстаје при свпм захтеву да лаптпп има VGA ппрт. 

 

 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

 

- На страни брпј 7 меоа се ппис ппд „дпкументација кпју дпставља ппнуђач уз ппнуду“; 

- На страни брпј 7 меоа се ппис ппд „дпкументација кпју дпставља ппнуђач уз исппруку“; 

- На страни брпј 15 меоају се услпви за технички и кадрпвски капацитет кап и дпкази за 

исте; 

- На страни брпј 16 ппд „наппмена“ прилагпђава се ппис напред ппменутим изменама; 

- На страни брпј 19 меоа се ппис ппд „Обавезна садржина ппнуде“; 

- На страни брпј 43 меоа се тачка 6 пбрасца изјаве п испуоаваоу пбавезних и дпдатних 

услпва; 

- На страни брпј 54 меоа се члан 6 мпдела угпвпра за партију 1 
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     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде изменама у кпнкурснпј дпкументацији. Будући 

да се кпнкурсна дпкументација меоа на 8 и маое дана дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда, 

врши се прпдужеое рпка за ппднпшеое и птвараое ппнуда на 18.06.2018. гпдине у 10:00, 

пднпснп 10:30 часпва. 

                                                      

                       

        Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.37/2018 


