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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.2
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана
30.08.2018.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге – редундантни
приступ интернету ЈН ОП 29/2018, у оквиру кога је поставило следећe питање:

Na strani 7/53 Konkursne dokumentacije , naručilac je propisao sledeće dodatne uslove:
„технички капацитет
да поседује CORE опрему смештену у TIER 3 Data Centar“
Mišljenja smo da je naručilac neosnovano, odnosno bez posebne potrebe, propisao niz dodatnih
uslova, čime je praktično smanjio broj potencijalnih ponuđača, odnosno ograničio konkurenciju, a što
direktno može dovesti do poskupljenja javne nabavke, odnosno cene koju će naručilac platiti u ovoj
javnoj nabavci, konkretno propisujući gore navedeni uslov, koji uopšte nije neophodan u ovom
postupku javne nabavke.
Указујемо да Закон о јавним набавкама у члану 10., став (1) прописује да: „ наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке омогући, што је могуће већу конкуренцију“, као и да у ставу
(2) прописује да: „ Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може
онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом
употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких
спецификација и критеријума.“ Ukazujemo naručiocu, da je u vezi sa čl. 76. ZJN, naručilac u
obavezi da dodatne kriterijume propisuje na način da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u
logičnoj vezi sa samim predmetom javne nabavke.
Predlažemo da naručilac izmeni konkursnu dokumentaciju, da u ovom postupku javne nabavke,
isključi gore navedeni uslov, koji nije neophodan u ovom postupku javne nabavke i koji nije
u logičnoj vezi sa predmetnom javnom nabavkom. Ukoliko pak naručilac smatra da mu je
neophodna određena garancija nekih elemenata koji su u vezi sa TIER 3 standardima, tada je
dovoljno da npr. zahteva samo da naručilac poseduje Data centar koji ima redundantan sistem
napajanja, čime se obezbeđuje dovoljna pouzdanost, a što ponuđači dokazuju davanjem Izjave u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или
појашњења:
Наручилац остаје при траженом захтеву за технички капацитет, јер захтевани
Tier 3 standard у Dаta Centru обезбеђује високу доступност интернет сервиса, који је
неопходан и веома битан за рад Покрајинске владе и Скупштине АПВ тј. Наручиоца.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
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