
 

 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО“, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2017-1771  

Датум: 16.06.2017. 

 

 

ПРЕДМЕТ : Питања и одговори бр. 6 за појашњење Конкурсне документације у поступку јавне 

набавке мале вредности ЈНОП/15 – Рачунари и рачунарска опрема, лаптоп рачунари и фотокопири 

 

 

Потенцијални понуђачи су доставили захтев за разјашњење конкурсне документације са ниже 

наведеним питањима:   

 

 Питањe бр. 1 

 
На страни 5 конкурсне документације где је дефинисано место, рок и начин испоруке за партију 1: 
Динамика испоруке:  
За партију 1:  
• Прва количина од 35 комплетираних персоналних рачунара и монитора, у року од 20 дана од 
потписивања уговора и достављања поруџбенице, следеће испоруке у количинама од 30 комада у року 
од 45 дана од последње испоруке.  
• Сукцесивне испоруке су дозвољене.  
Како је конкурсном документацијом захтевано да монитор и рачунар буду истог произвођача, а рок 
испоруке за све произвођаче је минимум 30 дана, молим Вас  да прихватите да рок испоруке  и прве 
транше буде 30 дана од дана потписивања уговора и наруџбенице, као што је за остале транше 45 дана, 
јер би у супротном били фаворизовани понуџачи који опрему (за прву траншу) имају на лагеру. 
 

Одговор бр. 1 
 

Извршене су измене и допуне конкурсне документације и дозвољено је да монитор и рачунар не 

буду од истог произвођача. 

 

 

 Питањe бр. 2 

 

У Вашим одговорима на питања од 12.06.2017. године навели сте 2 модела монитора који 

испуњавају Ваше техничке захтеве. 

С обзиром да модел монитора Dell SE2216H за који сте навели да испуњава техничке захтеве има 

време одзива од 12ms а конкурсном документацијом је у техничкој спецификацији на страни 7 

захтевано да монитор има време одзива од максимално 5ms, замолили бисмо Вас да нам онда 

потврдите да је могуће понудити монитор који има време одзива веће од 5 ms и да у складу са 

наведеним измените конкурсну документацију. 

 

Одговор бр. 2 

 

Монитор треба да има време одзива као у техничкој спецификацији, извршене су измене и 

допуне конкурсне документације. 

 

 

 



   

 Питањe бр. 3 

 

Ваш одговор који сте дали у питањима и одговорима, објављеним 12.06.2017. године, у коме 

остајете при захтеву да монитор и рачунар морају бити произведени од стране истог произвођача 

(који крши начело конкурентности и онемогућава већем броју понуђача и произвођача да 

учествују у јавној набавци и поступку) и крши начело конкурентности, ефикасности и 

економичности, у оквиру другог дела одговора навели сте следеће: 

 

произвођачи опреме који испуњавају техничке захтеве и да рачунар и монитор буду од истог 

произвођача су: 

 

- Fujitsu Desktop Esprimo D556/E85+ (PC) и монитор P24T-7 LED исте марке, 

и DELL optiplex 3050 (PC) и монитор SE2216H. 

 

С обзиром да наведени модел монитора произвођача Dell SE2216H не одговара минимално 

дефинисаним и захтеваним техничким спецификацијама у оквиру конкурсне документације, 

јасно је да у овом случају Делл јесте бренд који има рачунар и монитор истог произвођача, али 

кумулативни услов да уједно испуњава и минималне дефинисане техничке спецификације и за 

монитор и рачунар није испуњен када су у питању бренд Dell. Стога, молимо вас да наведени 

услов да рачунар и монитор буду истог произвођача опреме избаците и извршите измену 

конкурсне документације, како бисте омогућили већу конкурентност и како бисте омогућили 

свим произвођачима и понуђачима да равноправно учествују у предметном поступку. У 

супротном бићемо принуђени да заштитимо наша права на начин како то ЗЈН дозвољава. 

 

Одговор бр. 3 

 

Избацили смо наведени услов да монитор и рачунар буду од истог произвођача. 

 


