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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке - Набавка менаџмент
информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016,
достављенa су следећа питања, односно захтеви за додатним информацијама и
појашњењима у вези са припремањем понуде:
П И ТА Њ А
Poštovana,
u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN („Sl. Glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) dostavljamo
vam zahtev za dodatnim pojašnjenjem KD u otvorenom postupku javne nabavke dobara –
Nabavka menadžment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom (JN
6/2016):
Pitanje 1: Na stranama 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 73, 74 I 75 konkursne dokumentacije u
delu “Uslovi” za UPS, Rack severi za virtualizaciju, Rack server za bazu podataka, Uređaj za
skladištenje podataka, Uređaj za pravljenje rezervnih kopija podataka, SAN mrežna
infrastruktura za povezivanje uređaja za skladištenje podataka sa serverima, Mrežna
infrastruktura, Zaštitni zid, UPS, Multifunkcionalni kolor mrežni uređaj i Multifunkcionalni
mrežni uređaj, respektivno, između ostalog se traži:
- Потребно је да се понуђена (naziv opreme) налази излистана на www.eu-energystar.org или
www.energystar.gov
- Потребно је да се понуђена (naziv opreme) налази излистана у регистру производа на
www.epeat.net са траженим рејтингом за територију неке од држава чланица Европске
уније.
Imajući u vidu da sertifikati EPEAT I Energystar tretiraju problematiku efikasnost proizvoda I
njegovog uticaja na životnu sredinu prvenstveno u domenu tzv. Klijentske opreme (računara,
notebookova, monitora), molim vas da potvrdite da ćete smatrati prihvatljivom ponudu koja na
gore-navedenim pozicijama sadrži opremu koja nije izlistana na www.eu-energystar.org или
www.energystar.gov I www.epeat.net, odnosno za koju ne postoje EPEAT I energystar
sertifikati.

Pitanje 2: Na strani 77 konkursne dokumentacije, u delu 4.7 Garancija, između ostalog se traži:
- Доказ: Потврда од произвођача или овлашћене канцеларије произвођача којом се
потврђује да је понуђач овлашћен од стране произвођача или овлашћене канцеларије
произвођача да сервисира и одржава понуђену опрему у гарантном року.
Definisanjem zahteva u pogledu poslovnog kapaciteta ponuđača, naručilac u ovoj javnoj nabavci
jasno stavlja akcenat na sofverski deo nabavke, tj. ističe da je od primarnog značaja da firme
koje žele da konkurišu moraju biti kredibilne u domenu razvoja, integracije I implementacije
informacionog Sistema, što je apsolutno legitimno imajući u vidu strukuru zahteva I značaj
informacionog Sistema koji je predmet javne nabavke. Sa druge strane, kompanije koje na tržištu
nude ovakve usluge I rešenja veoma retko se istovremeno bave I servisiranjem hardvera. U tom
smislu, ovako koncipiran zahtev bi za potencijalne ponuđače značio proširenje konzorcijuma
firmama specijalizovaniim za servisiranje opreme, što bi svakako uticalo na povećanje cene, pri
čemu bi beznačajno ili uopšte ne bi uticalo na kvalitet ponude, imajući u vidu svrhu, namenu i
vrednost javne nabavke.
Zbog svega gore navedenog, molimo vas da potvrdite da ćete smatrati prihvatljivom ponudu
onog proizvođača koji će dostaviti ili traženu potvrdu izdatu od strane proizvođača ili ovlašćene
kancelarije proizvođača da je ovlašćen da servisira I održava ponuđenu opremu u garantnom
roku ili dostaviti sledeća dokumenta :
-potvrdu proizvođača ili lokalne kancelarije da je ponuđač ovlašćen da prodaje njihovu opremu
na predmetnom tenderu
-ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom koja je ovlašćeni serviser proizvođača opreme
koju ponuđač nudi.
-potvrdu proizvođača da je pomenuta firma ovlašćeni servis.
ОДГОВОРИ
1. Одговор на постављено питање Наручилац је дао у појашњењима I ЈН 6/2016 које је објављено
30.12.2016. године.
2. Потврда од призвођача или овлашћене канцеларије произвођача којом се потврђује да је
понуђач овлашћен од стране произвођача или овлашћене канцеларије произвођача да
сервисира и одржава понуђену опрему у гарантном року.
Наручилац потврђује да ће прихватити понуду понуђача који достави или горе наведену
потврду или достави следећа документа:

- потврду произвођача или локалне канцеларије да је понуђач овлашћен да продаје њихову
опрему на предметном тендеру;
-

уговор о пословној техничкој сарадњи понуђача са фирмом која је овлашћени сервисер
произвођача oпреме коју понуђач нуди;

потврду произвођача са којом сервисер опреме са којим понуђач има уговор о пословно
техничкој сарадњи да је овлашћен од стране произвођача опреме да је сервисира.

НАПОМЕНА: У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ови одговори
на постављена питања представљају појашњење Конкурсне документације за набавку
менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број
6/2016 и постају њен састaвни део.
30. децембар 2016. године

