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ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ "СРБИЈА КАРГО"

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018-3077
Датум: 17.12.2018. године
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације, број 1 –Делови за надоградњу
рачунарских система и мрежа /ЈНМВ 74
Један од потенцијалних понуђача поставио је питање:
Питање 1.

1. У делу конкурсне документације на страни 5 и 6, у делу Подаци о предмету јавне набавке,
имате наведен списак тражене опреме, где сте негде навели и жељене моделе, али нисте
нагласили опцију за понуду "или одговарајући". Молимо да извршите измену конкурсне
документације и да за све наведене ставке отворите ову опцију.
Одговор 1. Мења се конкурсна документација на страни 5 и 6

Р.б
Предмет набавке
1
Комплет алата за сервисера рачунарске мреже РК 2633 („или
одговорајући“
2
Продужни кабл са мин. 5 прикључка >3m (еквив. Х ма) „или
одговарајући“ – домаћи произвођач
Вибрациона бушилица GSB 13 RE BOSCH „или одговарајући“
3
4

HD eksterni 8 ТВ USB 3.0 - WD ЕХТ 3.5" Му Book 8ТВ
WDBBGB0080HBK-EESN „или одговарајући“
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Питање 2.
2. У делу конкурсне документације на страни 7, у делу додатни услови, за ставку 5. Лаптоп
(Dell vostro 3578) наводите да сваки понуђач мора доставити документ издат од стране
произвођача или локалне канцеларије да је овлашћен за продају предметног добра и да је
гарантни рок подржан од стране понуђача.
Са обзиром да је наведен тачан модел траженог лаптопа, овим условом сте затворили
посао само за једног понуђача који може доставити тражену ауторизацију и потврду, и тиме
повредили начело конкурентности у учествовању других понуђача у предметној јавној
набавци, поготово што је тражени услов дат само за један одређени артикал, а не за све
тражене из техничке спецификације.
Молимо да извршите измену конкурсне документације у делу додатни услови и да уклоните
захтевани додатни услов и тиме омогућите равноправно учешће свих понуђача у

предметној јавној набавци, не само због додатног услова већ и због главног услова за избор
најповољније понуде "најнижа понуђена цена". Или, ако је услов заиста битан и од
суштинске важности за квалитет понуде и понуђених добара, да исти услов ставите и за
све остале ставке из техничке спецификације.
Одговор 2.
Остајемо при дефинисаним додатним условима због унификације до сада набаљене
рачунарске опреме. Сматрамо да у Србији постоји довољан број понуђача рачунарске
опреме који могу понудити тражени модел Лаптоп (Dell vostro 3578). Битно нам је да сваки
понуђач мора доставити документ издат од стране произвођача или локалне канцеларије
да је овлашћен за продају предметног добра и да је гарантни рок подржан од стране
понуђача због претходних лоших искустава у случајевима када овај услов није постављен.
Комисија

