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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/8-2017,
Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује
одговор.
Питање 1 : „У поступку јавне набавке број О/8-2017 Набавка рачунарске опреме по
партијама, у Конкурсној документацији на страни 5 у Техничким спецификацијама за
Партију бр.1- Скенери, навели сте да у виду минималних техничких карактеристика
између осталих захтевате и димензије скенера (ДxШxВ) 300мм x 170мм x 163мм, за
рад 400 x 700 x 380, што по задатим димензијама ограничава на модел ФУЈИТСУ Ф17160 и тиме ограничавате конкуренцију. Да ли су за Вас прихватљиве следеће
димензије Скенера (ВxШxД) 285мм x 180мм x 178мм?
Сматрамо да из Конкурсне документације, а циљу већег одзива понуђача, у поступку
ове јавне набавке треба избрисати овај услов у погледу димензија Скенера, обзиром да
Законом о јавним набавкама прописано је да је Наручилац дужан да у поступку јавне
набавке омогући што је могуће већу конкуренцију да Наручилац не може да ограничи
конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у
поступку јавне набавке коришћењем дискриминаторских услова, техничких
спецификација и критеријума.
Питање 2 : За партију 1 - скенер (2 комада), навели сте у техничкој спецификацији
димензије скенера "(ДxШxВ) 300 мм x 170 мм x163 мм , за рад: 400 x 700 x 380" и
"Тежина максимално 4,2 кг" - с обзиром се у понуђене димензије уклапа само скенер
Фујитсу фи-7160, а у циљу поштовања Начела обезбеђивања конкуренције, Члан 10
Закона о јавним набавкама - да ли је дозвољено понудити и друге моделе/произвођаче
скенера са незнатно већим димензијама и тежине, нпр. димензије - Маx:316 x 680 x 239
мм ( 12.4 x 26.8 x 9.4 ин ) Мин:316 x 191 x 168 мм и тежина : 4.7 кг ?
Одговори на питање 1 и 2: У циљу омогућавања што веће конкуренције понуђача
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/8-2017

