Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-164/5/2017-02
Датум: 6. новембар 2017. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
По захтеву заинтересованих лица за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији је предмет
набавка рачунарске опреме по партијама, редни број јавне набавке О/14-2017,
Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује
следеће одговоре.
Питање 1 : „...Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора
испунити и додатне услове из чл. 76. ст. 2 Закона (за све партије), и то:
1) финансијски капацитет понуђач испуњава уколико у последњих 6 месеци који
претходе месецу у
којем је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у
блокади;
2) пословни капацитет понуђач испуњава, уколико је у предходне три године, до дана
објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, реализовао најмање три
уговора исте или
сличне
врсте
као
што
је
предмет
ове
јавне
набавке;
3) кадровски капацитет понуђач испуњава уколико у моменту подношења понуде по
основу радног
односа или рада ван радног односа (уговор ораду, уговор о обављању привремених и
повремених
послова или уговор о допунском раду), има радно ангажовано најмање 1 лице за
потребе инсталације
и пуштања у функцију испоручене опреме на локацији наручиоца и најмање 1
сертификованог сервисера за сервисирање опреме у гарантном року."
Узимајући у обзир предмете јавне набавке (по партијама) молимо Вас да нам
одговорите које сертификате је потребно да имају наши сервисери. Молимо да их
таксативно наведете према врсти добара:
ПАРТИЈА 1 – Бар код штампач.............Потребан сертификат:________________
ПАРТИЈА 2 – Екстерни хард диск.........Потребан сертификат:______________________
ПАРТИЈА 3 – Преносни лаптоп уређај Тип 1......Потребан сертификат:______________
ПАРТИЈА 4 – Преносни лаптоп уређај Тип 2.....Потребан сертификат:_______________
ПАРТИЈА 5 – Преносни лаптоп уређај Тип 3.....Потребан сертификат:_______________
Одговор 1: Koмисија за јавну набавку је извршила измену конкурсне документације
коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Питање 2 : ..."Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке из чл. 76.ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
-Потврда
Народне
банке
Србије
о
броју
дана
блокаде;
‐списак реализованих уговора, са подацима о наручиоцу, периоду реализације,
предмету
уговора,
подацима
о
контакт
особи
код
наручиоца;
‐Изјаву о кључном техничком особљу (лице за потребе инсталације и пуштања у
функцију испоручене опреме на локацији наручиоца и сертификовани сервисер
за сервисирање опреме у гарантном року), који ће бити одговорни за извршење
уговора о јавној набавци, (на меморандуму понуђача), са следећим подацима:
име и презиме радно ангажованих лица, основ радног ангажовања, године радног
искуства у струци послове на којима су ангажоваи и копијом тражених сертификата.“
С обзиром да у конкурсној документацији нигде није наведено који се сертификати
траже,молимо Вас да нам одговорите које (копије) сертификате је потребно
приложити.
Молимо да их таксативно наведете према врсти добара, као што је специфицирано у
претходном питању.
Уколико је у питању грешка у конк. документацији, молимо Вас да извршите
исправку/измену конкурса.
Одговор 2: Koмисија за јавну набавку је извршила измену конкурсне документације
коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Питање 3: ..."Захтев у погледу партнерских односа са произвођачем опреме за продају
понуђене
опреме.
Понуђач је дужан да за понуђена добра, у понуди достави одговарајући документ о
партнерству са произвођачем понуђене опреме, у супротном понуда ће бити одбијена.
Одговарајућим документом сматра се један од следећих докумената:
-уговор
о
пословно-техничкој
сарадњи
са
произвођачем
опреме
-потврда
произвођача
опреме
о
статусу
партнерстава
-гаранцијско
писмо
произвођача
опреме
-дилерски
уговор
са
произвођачем
опреме
- изјава локалног представништва понуђача опреме (?)..."
У додатним условима није специфициран овај Захтев (у погледу партнерских односа са
произвођачем опреме), а у документацији је наведено да ће понуда понуђача који не
достави бар један од наведених докумената - бити одбијена. Сматрамо да то није у
сладу са ЗЈН јер представља дискриминациони фактор.
Одговор 3: Koмисија за јавну набавку је извршила измену конкурсне документације
коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Питање 4: Одређени број светских произвођача рачунарске опреме нема регистровано
представништво у Србији, већ послује преко локалних заступника/увозника са
следећим статусима:
- овлашћени дистрибутер,
- званични дистрибутер,
- ексклузивни дистрибутер,
- први и једини дистрибутер
Молимо за појашњење да ли је доказивање партнерског односа могуће доказати
Уговором о пословно-техничкој сарадњи између понуђача и горе наведених
дистрибутера.

Одговор 4: Уговором о пословно-техничкој сарадњи, може се доказати само
партнерски однос између понуђача и произвођача опреме.
Питање 5: Молимо за појашњење шта тачно значи "изјава локалног представништва
понуђача опреме" ? Да ли је у питању грешка у формулацији, јер у списку докумената
којима се доказује партнерски однос са произвођачем опреме, свуда фигурише израз
"произвођача", а само у последњем - "понуђача"?
Одговор 5: У питању је техничка грешка која је исправљена изменом конкурсне
документације коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Питање 6: У складу са Вашим одговором на претходно питање, молимо Вас за
појашњење шта треба да стоји у тој изјави локалног представништа понуђача (или
произвођача?), и, да ли се горе поменути овлашћени/или ексклузивни дистрибутери
могу сматрати представништвом произвођача?
Одговор 6: Изјава локалног предстваништва понуђача треба да садржи изјаву о
партнерству понуђача са произвођачем понуђене опреме. Овлашћени/или ексклузивни
дистрибутери не могу се сматрати представништвом произвођача.
Питање
7:
..."
Захтев
у
погледу
гаранције
и
сервисирања:
Гаранција добара која су предмет набавке је произвођачка.
..."Добављач је дужан да у гарантном року пружа услугу сервисирања предметне
опреме у регистрованом сервисном центру на територији Републике Србије.“
У додатним условима се захтева да понуђач има "најмање 1 сертификованог сервисера
за сервисирање опреме у гарантном року", а код захтева у погледу гаранције и
сервисирања захтева се "сервисирање предметне опреме у регистрованом сервисном
центру" ?
Уколико се сервисирање врши у регистрованом сервисном центру произвођача, онда га
НЕ врши сервисер понуђача/добављача, већ овлашћени сервисер произвођача опреме,
и у том случају захтев за достављање сертификата за сервисера понуђача нема
никаквог смисла.
Молимо Вас да ускладу са тим извршите исправку конкурсне документације или
пружите аргументована појашњења.
Одговор 7: Koмисија за јавну набавку је извршила измену конкурсне документације
коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку О/14-2017

