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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
 припремањем понуде 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12 и 14/15) достављамо вам Одговор 3 на захтев за додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – одржавање и развој 
софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUP, BI), број јавне набавке 
ЈН O-15/2016: 

Питање 1: 

 
Дана 12.10. на сајту Управе за ветерину објавили сте одговор заведен под бројем 

404-02-321/2016-05/4, и са тим одговором нисте одговорили на све што вам је 
заинтересован Понуђач тражио у том питању. 

Нисте дали одговор у вези са питањем на захтев заинтерсованог Понуђача да му за 
предметну опрему доставите серијске бројеве опреме која је специфицирана да треба да се 
одржава.  

Напомињем да је сходно члану 61 став 1 Закона о Јавним набавка Наручилац дужан 
да конкурсну документацију припреми тако да на основу ње заинтересовани Понуђач 
може да припреми прихватљиву понуду. 

Истим чланом став 4 тачка 5 прописано је да Наручилац сходно врсти поступка и 
предмету јавне набавке мора навести тачну врсту и техничке спецификације. 

Имајући у виду предмет ове јавне набавке и горе наведене одредбе Закона 
Наручилац је био дужан да са прецизношћу означи серијске бројеве уређеја за који тражи 
одржавање, како би Понуђач могао да припреми прихватљиву понуду. 
Пример : Произвођач EMC коме смо се обратили због вашег захтева из конкурсне 
документације цитирамо „  -     Ангажовање техничких респонсе центара произвођача 
опреме у онлине режиму ради асистенције при онлине дијагностици/отклањању квара „ 
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зашта нам је потребно купити произвођачки support да би испунили услов који тражите , 
од нас као заинтересованог Понуђача је потражио информацију да му кажемо који је  „ 
host ID или серијски број „ за ставку број 9 са стране 39 конкурсне документације за EMC 
NetWorker FastStart, што у конкурсној документацији није наведено. 
За одређене ставке које треба да се одржавају серијски бројеви јесу наведени а за одређени 
број ставки то није наведено и зато сматрамо да је потребно изменити конкурсну 
документацију и допунити је потребним подацима у складу са горе наведеним 
напоменама. 

Такође мислимо да би Наручилац требао да продужи рок за подношење понуда, да 
би сви заинтересовани Понуђачи након што виде измене и допуне конкурсне 
документације које које Наручилац објави имали довољно времена да квалитетно спреме 
понуде. Јер сматрамо да је за овакав тип набавке требало применити рокове прописане 
чланом 95. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
 

 

Одговор 1: 

Наручилац је у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС” број 124/12 и 14/15) припремио конкурсну документацију тако да понуђачи 
на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 

 
 

Питање 2: 

 
У оквиру конкурсне документације ЈН-О-15/2016, на страни 38,39и 40 у делу који 

се односи на спецификацију постојуће HP хардверске инфраструктуре у тачкама р. Бр. 
5,7,8,9 и 10, Наручилац је дефинисао само модел и генерацију постојећих сервера HP 
BL460c G7. 

Наручилац за наведену опрему захтева, на страни 38,39,40,у колони „Захтевани тип 
подршке“, Приоритетно одржавање које је на страни 35. Конкурсне документације 
дефинисао као –„Одзив у року од 2 сата. Дијагностика и опоравак од хардверског квара у 
року од 6 сатибез обзира на радно време“ 

Такође,Наручилац на страни 30 и 32 конкурсне документације у делу који се 
односи на услове за учешће у поступку  ЈН,захтева да је Понуђач је у обавези да поседује 
важеће партнерство са произвођачем HP,као и захтев да понуђач мора имати мин.2 
запослена за одржавање HP серверске инфраструктуре. 
  

Како би адекватно одговорили на све наведене захтеве Наручиоца који се односе на 
Приоритетно одржавање HP серверске инфраструктуре и доставили одговарајућу и 
валидну понуду,потребно је да нам доставите серијске бројеве свих HP сервера за које се у 
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конкурсној документацији захтева дефинисани ниво подршке,као што је учињено на 
страни 40. за НР MSL2042, за који је наведен серијски број уређаја. 
 

Одговор 2: 

Наручилац је у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС” број 124/12 и 14/15) припремио конкурсну документацију тако да понуђачи 
на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 

 


