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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде 

 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији 

је предмет Набавка рачунарске опреме, редни број јавне набавке О/7-2019, Наручилац 

у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање: 

 
Одговор: Конкурсном документацијом на страни 7., УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, у делу 1.2 који се односи на испуњеност додатних 

услова, тачка 3. наведено је да кадровски капацитет понуђач испуњава уколико у 

моменту подношења понуде по основу радног односа или рада ван радног односа 

(уговор о раду, 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. Наручилац је 

захтевао сертификованог сервисера за сервисирање опреме у гарантном року из 

разлога што су специфицирана добра основно средство рада Наручиоца и што не 

поседујемо заменске уређаје који би у случају престанка рада могли да преузму 

функцију истих. Сходно наведеном неопходно је да потенцијални понуђач има радно 

ангажовано лице, запосленог сервисера који би у што краћем року могао да 

сервисира/поправи опрему чиме би се скратио рок у односу на овлашћене сервисере. 

Захтевани сертификат односи се на конкретну опрему за коју је понуђач доставио 

понуду о завршеној обуци за сервисирање истог. Наручилац не може прихватити 

понуду са списком овлашћених сервисера за опрему која се нуди али ће прихватити 

понуду уколико је понуђач у партнерском односу са сервисером опреме коју нуди. С 

тим у вези Комисија за јавну набавку ће израдити измену Конкурсне документације у 



складу са одредбама Закона о јавним набавкама и објавити на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници. 

 

 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.  

            Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

 

Комисија за јавну набавку О/7-2019 

 


