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Појашњење конкурсне документације број 1 

 

Питање евентуалног понуђача: 

Дана 10.12.2018. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, доставио је Комисији за 

поступак јавне набавке допис са захтевом за додатним појашњењем везано за јавну набавку услуге  

одржавања и поправке рачунара, штампача и биротехничке опреме, ЈНМВ 08/2018: 

Postovani, u konkursnoj dokumentaciji JNMV 08/18 na strani 10/49 navodi se: 

 

--Да понуђач треба да буде овлашћени сервис за неке од брендова, или да обавезу из 

Уговора извршава преко овлашћених сервиса. ДОКАЗ: Понуђач је дужан да достави 

одговарајући документ (одговарајући сертификат - ауторизацију) о партнерству са 

произвођачем за најмање једну робну марку опреме која је предмет јавне набавке. 

Понуда понуђача који не достави одговарајући документ биће одбијена као неисправна. 

 

I sledece: 

 

Да располаже довољним кадровским капацитетом: под довољним кадровским капацитетом 

подразумева се да Понуђач има најмање три запослена сертификована сервисера (са 

одговарајућом и важећом лиценцом), са минимум средњом стручном спремом (запослена на 

одређено или неодређено време код Понуђача или ангажована по основу уговора о 

пословно - техничкој сарадњи са другим правним лицем, или ангажована по основу 

уговора о делу). ДОКАЗ: копија радне књижице, односно уговора о радном ангажовању и 

копија одговарајуће и важеће лиценце за најмање три запослена сертификована 

сервисера. 

 

S’obzirom da oprema iz Partije II i III nije pod garancijom, ne vidimo nikakvu 

potrebu za ovim zahtevima. Angazovanje ovlascenog servisa za popravke van garantnog 

roka mogu da budu samo visestruko skuplje. 

 

Molimo Vas da uzmete u obzir ovu primedbu na konkursnu dokumentaciju. 

 

  

 

 

Одговор Комисије за јавну набавку: 

 

Поводом Ваше примедбе везане за додатне услове из члана 76 Закона о јавним набавкама које се 

односе на пословни и кадровски капацитет на страни 10/49 конкурсне документације, Комисија за 

јавне набавке ЈНМВ 08/18 је заузела став да у целости остаје при свим условима који су ближе 

описани у конкурсној документацији, како обавезним, тако и додатним условима из Закона о јавним 

набавкама (ближе описаним на странама 9/49 и 10/49 Конкурсне документације).  

 

Наиме, Комисија за јавне набавке ЈНМВ 08/18 је мишљења да је неопходно да понуђачи услуге 

поправке и одржавања рачунара, штампача и биротехничке опреме (скенери и мултифункциони 

уређаји) морају, поред обавезних услова, предвиђених чланом 75 Закона о јавним набавкама, да 

испуњавају и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чланом 76 Закона о 

јавним набавкама имајући у виду предмет јавне набавке као и техничке карактеристике услуга које су 

ближе описане у поглављу III Конкурсне документације. Додатни захтеви који се односе на пословни 

и кадровски капацитет наведени су на страни 10/49 Конкурсне документације, поднаслов а) и д) не 

мењају се, у целости остају исти и гласе:  
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1. Додатни услови: 

 

а) за пословни капацитет: 

-- Да понуђач треба да буде овлашћени сервис за неке од брендова, или да обавезу из Уговора 

извршава преко овлашћених сервиса. 

ДОКАЗ: Понуђач је дужан да достави одговарајући документ (одговарајући сертификат - 

ауторизацију) о партнерству са произвођачем за најмање једну робну марку опреме која је предмет 

јавне набавке. 

Понуда понуђача који не достави одговарајући документ биће одбијена као неисправна. 

д) за кадровски капацитет: 

Да располаже довољним кадровским капацитетом: под довољним кадровским капацитетом 

подразумева се да Понуђач има најмање три запослена сертификована сервисера (са одговарајућом и 

важећом лиценцом), са минимум средњом стручном спремом (запослена на одређено или неодређено 

време код Понуђача или ангажована по основу уговора о пословно - техничкој сарадњи са другим 

правним лицем, или ангажована по основу уговора о делу). 

ДОКАЗ: копија радне књижице, односно уговора о радном ангажовању и копија одговарајуће и важеће 

лиценце за најмање три запослена сертификована сервисера. 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 08/18 је заузела став да Конкурсна документација у целини остаје 

неизмењена, као и додатни захтеви и погледу пословног и кадровског капацитета (описани на страни 

10/49 Конкурсне документације), те не вршимо измену и допуну Конкурсне документације. 

 

Јавно отварање понуда биће одржано 13.12.2018. године у 13:00 часова, на адреси: Други 

основни суд у Београду,  Катанићева број 15, Београд,  на II спрату, у канцеларији број 2102 код 

секретара суда Тинке Павловић.“ 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку  


