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Број: 7556 

Датум: 15.10.2014. 

 

Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 38, „Рачунарска опрема“ 

 

 

За јавну набавку добара Д 38, „Рачунарска опрема“, на адресу наручиоца су приспела следећа питања: 

 

1) Да ли је потребно у понуди доставити Техничку спецификацију понуђене опреме и уколико јесте, да 

ли иста може бити достављена на енглеском језику? 

 

Одговор: 

Да, потребно је доставити Техничку спецификацију понуђене опреме и она може бити на енглеском 

језику. 

 

2) Као додатни услов 2. на страни 7 конкурсне документације наведено је да понуђач треба да буде 

овлашћен од стране произвођача опреме или овлашћеног заступника произвођача опреме за 

територију Републике Србије. 

 

С обзиром на то да није прецизирано на шта се тачно односи овлашћење и које податке треба да 

садржи, замолили бисмо вас да нам потврдите да захтевано овлашћење треба да гласи на 

наручиоца, да се односи на предметну јавну набавку и да у њему треба да буде наведено да је 

понуђач овлашћен за продају понуђених добара за територију Републике Србије? 

 

Одговор: 

Овлашћење не мора да гласи на наручица и не мора да се односи на предметну набавку, треба да 

буде наведно да је понуђач овлашћен за продају понуђених добара за територију Републике 

Србије.  

 

3) Да ли овлашћење за доказивање испуњености 2. Додатног услова може бити достављено на 

енгелском језику? 

 

Одговор: 

Да, може да буде на енглеском језику. 

 

4) У тачки 17. на странама 13 и 14 конкурсне документације није јасно прецизирано колика је такса за 

улагање Захтева за заштиту права у предметном поступку, па бисмо вас замолили да допуните 

конкурсну документацију у складу са Законом о јавним набавкама? 

 

Одговор: 

На странама 13. и 14. Конкурсне документације је прецизирано: 

„Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, 840-

742221843-57 (шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна 

такса са назнаком набавке на коју се односи), уплати таксу у износу од: 

 

• 80.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако 

процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен 

уговор није већа од 80.000.000,00 динара; 
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• 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара“ 

 

5) На страни 11 конкурсне документације у тачки 8.3 наведено је да је рок испоруке 5 дана од дана 

пријема поруџбине, а у моделу уговора у члану 5. на страни 18 конкурсне документације наведено 

је да се продавац обавезује да испоручи робу у од максимално 5 дана од дана закључења уговора. 

 

Замолили бисмо вас да нам појасните, да ли је у питању сукцесивна или једнократна испорука и да 

у складу са тим измените наведене делове конкурсне документације, односно да јасно 

прецизирате захтевани рок испоруке? 

 

Одговор: 

Рок испоруке је максимално 5 дана од дана закључења уговора и у питању је једнократна испорука. 

 

6) Уколико је предвиђена сукцесивна испорука, замолили бисмо вас да нам потврдите да се 

наручилац обавезује да поручи сву опрему, односно све количине захтеване конкурсном 

документацијом? 

 

Одговор: 

У питању је једнократна испорука. 

 

7) С обзиром на то да су захтеване веће количине опреме, а да је риком испоруке од 5 дана наручилац 

фаворизовао, односно дао предност понуђачима који, већ имају робу на лагеру и на тај начин 

онемогућио потенцијалне понуђаче, који би можда били конкурентнији са ценом (а, напомињемо 

да је конкурсном документацијом предвиђено да критеријум за оцењивање понуда буде најнижа 

цена), да предају понуде, замолили бисмо вас да у циљу транспарентности и равноправности 

потенцијалних понуђача, продужите захтевани рок испоруке на 30 дана? 

 

Одговор: 

Рок испоруке је максимално 5 дана од дана закључења уговора. 

 

8) Конкурсном документацијом захтевано је да понуђени рачунар и монитор морају бити од истог 

произвођача. 

 

С обзиром на то да је критеријум за оцењивање понуда најнижа цена и да уколико се понуде ови 

уређаји произведени од различитих произвођача, а да испуњавају све захтеване техничке 

карактеристике, то никако не би утицало на квалитет и функционалност понуђене опреме, 

замолили бисмо вас да елиминишете овај услов из конкурсне документације. 

 

Одговор: 

Рачунар и монитор морају бити од истог произвођача. 

 

Измењена Конкурсна документација ће бити објављена на Порталу јавних набавки Републике Србије и на 

интернет страници Дома здравља. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 


