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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.5 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ПО ПАРТИЈАМА ОД 1-6 И ТО ЗА 

Партију 2 – Персонални рачунари 

ЈНОП 17/2016 

 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.5 Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,  

ЈНОП 17/2016 

  

Дана 12.08.2016. године путем e-maila примили смо допис/захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему, 

обликовану по партијама од 1-6 и то за Партију 2 - Персонални рачунари у оквиру 

којег је постављено следеће питање и од стране комисије за јавну набавку сачињен 

следећи одговор: 

 

Питање бр.1:  

“Upućujemo zahtev za dodatnim informacijama u vezi sa pripremanjem ponude za jn op 

17/2016, Partija br. 2: 

 

1. U konkursnoj dokumentaciji broj 404-137/2016-П2 za javnu nabavku dobara - 

računarska oprema i rezervni delovi za računarsku opremu, po partijama od 1-6; Partija 

2. – Personalni računari , JN OP 17/2016, u  obrascu modela ugovora na strani 42 naveli 

ste:  “У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да 

плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан 

кашњења, односно прекорачења уговореног рока испоруке”, međutim niste naveli do 

kog procenta ukupne vrednosti ponude može da se povećava ugovorna kazna. 

Molimo vas da u obrascu modela ugovora dodate da ukupan iznos ugovorne kazne po 

ovom ugovoru ne može preći 10% ukupne vrednosti ponude, bez PDV-a. 

 

2. Na strani 46. konkursne dokumentacije naveli ste da ponuda mora biti sastavljena 

na srpskom jeziku. Na istoj strani kao obavezni dokument u ponudi, pod tačkom 10, 

naveden je katalog, prospekt ponuđenog računara.  

Molimo da potvrdite da ćete prihvatiti katalog – prospekt računara na engleskom jeziku, 

kao i da ćete prihvatiti da navedeni dokazi – dokumenti za tačku  2)2) kvalitet, količina i 

opis dobara sa strane 3.  u „II -oj ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ: 404-

137/2016-П2 за јавну набавку добра-рачунарска опрема и резервни делови за 

рачунарску опрему, по партијама од 1-6, ЈНОП 17/2016”: („Понуђач је у обавези да 

као саставни део своје понуде за понуђену рачунарску опрему приложи технички 

досије произвођача, односно проспект, каталог од стране произвођача персоналног 

рачунара, из којег се могу детаљно видети техничке карактеристике понуђене 

рачунарске опреме, а којима се показује суштинска сагласност понуђеног добара са 

техничком спецификацијом, као и усклађеност са стандардом минимално Energy Star 



5.0. У случају да не постоји проспект или каталог сачињен од  стрaне произвођача 

добара којa се нуде, неопходно је да Понуђач сам састави техничку спецификацију 

(опис) понуђених добара са јасно наведеним карактеристикама на основу којих се 

показује суштинска сагласност понуђеног добара са техничком спецификацијом,  као 

и усклађеност са стандардом минимално Energy Star 5.0., а која ће бити оверена и 

потписана од стране Понуђача.“), takođe budu na engleskom jeziku. 

 

3. Na strani 7. Konkursne dokumentacije u tački 4.1.2. Dodatni uslovi naveli ste kao 

zahtev poslovni kapacitet: “Да има минимум 5 (пет) референци које се односе на 

испоруку персоналних рачунара, а која је реализована у претходне 3 године 

(2015.,2014.,2013.години)”, a isto ste potvrdili i spiskom neophodnih dokaza za istu 

tačku na strani 11. Međutim u obrascu 6.6. Obrazac referentne liste (str 38) navodi se da 

je minimum neophodnih referentnih potvrda  - dve. Takođe u obrascu 6.7. Obrazac 

potvrde naveli ste “у претходне две године (2013., 2014. и 2015. година)”. 

Molimo vas da navedene obrasce ispravite u skladu sa zahtevima iz konkursne 

dokumentacije.“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

Наручилац је дана 15.08.2016. године сачинио III измену Конкурсне документације 

за Партију 2 - Персонални рачунари, која се односи на питањa и захтевe 

заинтересованог лица. 

Предметне измене конкурсне документације су дана 15.08.2016. године објављене  

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
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