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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.3 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

УСЛУГА-ОДРЖАВАЊЕ  UPS УРЕЂАЈА 

 ЈНОП 17/2018 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.3 Конкурсне документације за јавну 

набавку  услуга-одржавање  UPS уређаја, ЈНОП 17/2018 

  

Наручилац је путем e-maila дана 27.06.2018.године примио Захтев за 

додатним информацијама или објашњењима Конкурсне документације у поступку 

јавне набавке услуга-одржавање  UPS уређаја ЈНОП 17/2018, у оквиру којег је 

постављено следеће питање: 

 

Питање бр.1:  

 

12.06.2018. године сте на порталу јавних набавки објавили питање 

потенцијалног понуђача на тендеру и кроз одговор сте изменили иницијални захтев у 

погледу кадровског капацитета. 

Молимо Вас за појашњење захтева за поседовање сертификата издатог од 

стране произвођача (у овом случају компаније APC by Scheneider Electric). У случају 

замене батеријских пакета код монофазних  UPS уређаја сам произвођач не 

поставља никакве додатне услове. Приликом продаје оригиналних делова не захтева 

се информација о крањем кориснику, не наплаћује се услуга Start-Up сервиса за који 

је потребно ангажовати овлашћене сервисне партнере са лиценцама. Оно што јесте 

потребно је поштовање упуства за замену старе батерије новом, а исто стиже уз 

сваку испоручену батерију. 

За ову операцију сам произвођач не сматра да је потребно издати посебну 

дозволу, или сертификат, те ни на који начин не ограничава продају батеријских 

пакета само на компаније у чијем саставу раде запослени са одређеним 

сертификатима издатим од стране компаније APC by Scheneider Electric. 

Због горе поменутог, а како ни сам произвођач не дефинише да су потребни 

сертификати за поменуте интервенције, Ви као наручилац овим зхатевом директно 

кршите члан 10 Закона о јавним набавкама, односно дефинисањем таквог захтева 

ограничавате конкуренцију. 

Молимо вас да избришете захтев за доставу бар једног сертификата 

произвођача за сваког сервисера. 

У случају да остајете при иницијалном захтеву, молимо Вас да потврдите да на 

сертификату морају бити наведени модели, односно серије UPS уређаја које су 

предмет одржавања. 

 

Одговор на питање бр.1: 

Наручилац остаје при захтеву за сертификатом. Потврђујемо да се на 

сертификату наводи опсег модела тј. серија UPS-ева који су предмет одржавања. 

Предмет набавке није само замена батерија, већ комплетно одржавање и 

поправка UPS уређаја по потреби, што захтева сертификоване сервисере. 
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Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и објавити на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

  

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

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

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