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ЈН по партијама 4-3 

 

 
 Дана 30.01.2015.године примљен је захтев за појашњењем конкурсне 

документације ЈН по партијама бр 4-3 следећег садржаја: 

„ 
1. Pitanje broj 1 

Modelom ugovora nije predviđena eventualna korekcija cena, ukoliko dođe do drastičnog skoka 

kursa dolara i evra ili nekih drugih objektivnih razloga promene cena. 

Da li je moguće da u Modelu ugovora a kasnije i u Ugovoru, bude ubačena klauzula kojom se 

može odobriti povećanje cena ponuđene opreme ukoliko kurs poraste više od 5% ?  

 

2. Pitanje broj 2 

Specifikacijom su zahtevani određeni brendovi (Fujisu, Intel, MikroTik, D-Link itd.) kao i 

konkretni modeli, ali nigde nije navedeno da je moguće ponuditi ekvivalent. 

Da li je moguće ponuditi ekvivalente traženim modelima i ukoliko jeste, koje su minimalne 

karakteristike koje tražene stavke trabaju da zadovolje? Pitanje se odnosi generalno na celu 

specifikaciju, budući da proizvodi nisu potpuno opisani ili nisu opisani uopšte već je dat samo 

konkretan model. 

 

3. Pitanje broj 3 

U sastavu konkusne dokumentacije nigde nije ostavljena mogućnost da se navede koji se 

konkretni modeli opreme nude. Zakon o javnim nabavkama omogućava ponuđačima da nude i 

ekvivalentne modele koji ispunjavaju tražene karakteristike. 

Ukoliko nigde nije potrebno navoditi šta ponuđač konkretno nudi, ne može se ni znati da li je 

ponuđač ispunio tehničku specifikaciju. 

 

4. Pitanje broj 4 

Da li se menica za ozbiljnost ponude prilaže za svaku partiju posebno ili je dovoljna jedna 

menica i jedno menično ovlašćenje u kome se upisuje zbirni iznos za sve partije za koje ponuđač 

učestvuje? 

 

5. Pitanje broj 5 

U specifikaciji na strani 27, partija 4, pozicija 7, stoji “Memorija za HP Proliant DL380 G8 SFF 

HP16GB 2RX4 PC3-12800R kit 6 komada” a tražena količina 1 komad. 

Molimo Vas da nam pojasnite koja Vam je količina memorije potrebna, tj. kit od koliko modula i 

kog kapaciteta, kao i u kojoj tačnoj količini? “ 

 
 У вези са тим, поступајући по чл. 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник РС, број 124/2012, Комисија за предметну јавну набавку даје следећи    

 



 

ОДГОВОР 

 
1. Одговор за питање број 1 

                

Како је Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Службени гласник 

РС“, број 29/2013), чланом 6., одређено да је један од обавезних елемената конкурсне 

документације и модел уговора чију садржину одређује наручилац, остајемо при 

првобитно објављеном моделу. 

Наручилац је модел уговора саставио на основу својих потреба и пословних 

планова, као и  расположивим финансијским средствима за ту намену тако да  не постоји 

могућност убацивања клаузуле у моделу уговора којом се одобрава касније евентуално 

повећање цена, значи понуђена цена је фиксна за цео период трајања уговора. 

  

2. Одговор за питање број 2 

 

          Након разматрања Вашег захтева уважили смо примедбу да се у спецификацији за 

партију 4 наводе поједини произвођачи, те смо исту исправили, односно сачињена је 

измена и допуна конкурсне документације конкретно за партију 4. Остале партије не 

помињу произвођаче  (брендове), већ само садрже опис/карактеристике тражених добара.         

         Измену конкурсне документације односно спецификације можете преузети на 

Порталу јавних набавки и нашој интернет страници. 

 

3. Одговор за питање број 3 

 

         Уважили смо примедбу да у саставу конкурсне документације није остављена 

могућност да се наведе који се конкретно модели опреме нуде, тако да је извршена измена 

и допуна конкурсне документације односно спецификације, где се наводи да је за сваку 

партију појединачно Понуђач у обавези да достави спецификацију својих понуђених 

модела опреме на свом меморандуму. 

         Измену конкурсне документације односно спецификације можете преузети на 

Порталу јавних набавки и нашој интернет страници. 

 

4. Одговор за питање број 4 

 

        Приликом подношења своје понуде довољно је да Понуђач достави једну меницу и 

менично овлашћење које се односи на укупан износ свих понуђених партија.  

        Поред менице и меничног овлашћења доставља се и захтев за регистрацију менице у 

Регистру меница НБС са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или 

копија), и копија картона депонованих потписа. 

 

5. Одговор за питање број 5 
 

        Извршена је измена спецификације на страни 27, ставка 7 - Memorija za HP Proliant 

DL380 G8 SFF HP16GB 2RX4 PC3-12800R kit 6 komada. Измену конкурсне 

документације односно спецификације можете преузети на Порталу јавних набавки и 

нашој интернет страници. 

 

 С поштовањем,  

 Комисија за јавну набавку 4-3  

 

 


