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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГА – ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ 

ЈНОП 39/2020 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.1 Конкурсне документације за 

јавну набавку мале вредности услуга – одржавања серверске опреме ЈНОП 39/2020 

 Наручилац је путем e-maila дана 21.08.2020. године примио Захтев за 

додатним информацијама или објашњењима Конкурсне документације у поступку 

јавне набавке услуга – одржавања серверске опреме (ЈНОП  39/2020) у оквиру којих 

је поставио следеће питање: 

Питање: 
„1. У конкурсној документацији на страни 13/62 навели сте под тачком 4.4.2. 

Докази о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

пословни капацитет: 1. Доказ: Фотокопија одговарајућег документа (ауторизација, 

потврда, уговор или сл.), који мора бити издат и потписан од стране овлашћеног 

лица произвођача или представништва за територију Републике Србије, којом 

произвођач/представништво произвођача, гарантује да је понуђач овлашћен за 

вршење интервенција на опреми компаније Dell (DASP). 

Молим Вас да потврдите да ћете прихватити као валидан документ фотокопију 

ауторизације произвођача да је понуђач овлашћен за вршење интервенције на 

опреми компаније Dell (DSP), обзиром да је компанија Dell (Dell Authorized Service 

Partner) у DSP (Dell Service Partner). 

2.  На страни 8/62 под тачком 4.1.2. додатни услови: Кадровски капацитет 

навели сте: Понуђач мора да има минимум 2 (два) запослена, односно радно 

ангажована сервисера предметне серверске опреме, који су сертификовани за 

сервисира ње серверске опреме - уређаја Dell (DASP). 

Обзиром да Dell сертификати за сервисирање серверске опреме не садрже 

ознаку (DASP), која се односи на партнерски статус понуђача код компаније Dell ( а 

према наведеној констатацији из питања бр. 1 је и тај назив промењен у DSP), 

молимо Вас да нам потврдите да прихватате сертификате без те ознаке јер се ова 

ознака односи искључиво на партнерски статус. 

 

 

Одговор на питања: 

          Додатно појашњење налази су у Изменама конкурсне документације за 

предметну јавну набавку. 

  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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