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PREDMET :  Питање  и одговор број   1  за јавну набавку добара ЈН 

 

Један од потенцијалних понуђача поставио је je питања: 

 
1. Postavljamo pitanje za poziciju br.50. 

Uslov koji ste postavili da ponudjač treba da ima ovlašćeni servis za opremu koju nudi je 

diskriminatorskog karaktera I nije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Uslov može 

da bude samo  da za navedenu opremu postoji ovlašćeni servis u Srbiji.Uostalom vi tražite 

opremu odredjenog proizvodjača I verovatno I sami znate da je ovlašćeni servis za Dell 

radne stanice u Srbiji Nepo System.Jedino da ste ostavili mogućnost da može da se nudi 

I ekvivalentna oprema što je u skladu sa zakonom onda bi ponudjač te druge opreme 

trebao da dokaže da postoji ovlašćeni Servis u Srbiji za tu opremu.Takodje drugi uslov 

nam nije jasan I ne znamo šta vam znači da ponudjač bude autorizovan od proizvodjača 

opreme ili predstavnišva proizvodjača.To takodje nije u skladu sa zakonom o javnim 

nabavkama jer prestavlja diskriminarorski uslov.Praktično po tom vašem zahtevu na 

tender može da učestvuje samo predstavnik proizvodjača ili lice kojem on da ovlašćenja 

te time sužavate konkurenciju I ostavljate mogućnost manipulacija.Svako ko je registrovan 

za prodaju ove vrste opreme može da dostavi ponudu te vas molimo da u javnom interesu 

eliminišete ove uslove. 

2. Одговор  

Што се овлашћених сервисера Dell радне станице не сервисира само Nepo System. 

Постоје и други овлашћени сервисери. Што се тиче ауторизације остајемо при 

услову јер већ четири године покушавамо да унифицирамо информатичку опрему 

на нивоу компаније и никако нам није у интересу да набављамо еквивалнту јер је 

бар 10 робних марки  еквивалентно.  

Питање 2  

Звучници су за рачунар од 5 W 

Питање 16  

Лампа за пројектор EPSON EB -S31 



Питање 37 

Моталица са каблом 3 X 2,5 mm 50 met. 

Питање 38  

Напајање 500 W za PC 

 

Komisija   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


