
 
 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број:2875/ 15-51-06/2017 

 Датум: 06.09.2017. године 

 

 

ПОЈАШЊЕЊA БР. 2  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, бр. 2/2017 

 

 

Питања: 

 

1. Конкурсном документацијом, на страни број 7, је захтевано да се за Партију 2 достави потврда, 

гаранција или изјава произвођача понуђених добара, оверена и потписана од стране одговорног лица 

произвођача која се односи на предметну набавку, насловљена на Наручиоца, којом се гарантује да ће 

понуђач испоручити оригинална добра са пуном стандардном гаранцијом произвођача. 

Имајући у виду да произвођач софтвера Microsoft не обезбеђује гаранцију на своје производе, молимо 

Вас потврдите да је довољно доставити  потврду или изјаву која се односи на предметну набавку, 

насловљена на Наручиоца, којом потврђује да је понуђач ауторизован од стране произвођача опреме 

за продају истих на територији Републике Србије. 

 

2. У одговорима на питања од 01.09.2017. сте потврдили да је потребно доставити Потврде о 

извршеним испорукама и за партију број 2. Како је у обрасцу на страни број 25 у конкурсној 

документацији наведено да се  образац, односно референца односи на рачунарску опрему (што је 

примењиво на партију број 1), референтни наручиоци не могу да овере такву потврду за партију 2 јер 

предмет набавке није била рачунарска опрема већ лиценце. Молимо Вас да извршите измену 

конкурсне документације и доставите исправљени образац Потврде о извршеним испорукама. 

 

3. У оквиру додатних услова у конкурсној документацији, наведено је, између осталог „да је понуђач 

у претходне три године (2014, 2015 и 2016) испоручио добра која су предмет јавне набавке у 

вредности од најмање 5.000.000,00 РСД“. Молимо вас да нам одговорите на два питања:  

1) Да ли је потребно доставити потврду претходних наручилаца за сваку годину по 5.000.000,00 РСД 

или је довољно доставити потврду у траженом износу, нпр. само у 2015. години износ од 5.000.000,00 

РСД без ПДВ-а? 

2) С обзиром да је у питању набавка која се састоји од две партије (рачунарска опрема и софтвер), 

молимо вас да нам одговорите да ли ћете прихватити потврду о извршеним испорукама у висини од 

захтеваних 5.000.000,00 РСД без ПДВ-а која укључује и предметну рачунарску опрему и софтвер – 

дакле једну потврду за обе партије? Уколико је потребно посебно достављати потврду за софтвер, 

молимо вас да нам одговорите у којој вредности.  

 

Одговори: 

  

1. Поред потврде наведене конкурсном документацијом (да ће понуђач испоручити оригинална добра 

са пуном стандардном гаранцијом произвођача), прихватиће се и потврда (гаранција или изјава 

произвођача понуђених добара), оверена и потписана од стране одговорног лица произвођача која се 

односи на предметну набавку, насловљена на Наручиоца, којом се гарантује да ће понуђач 

испоручити оригинална добра, односно да је ауторизован од стране произвођача опреме за продају 

истих на територији Републике Србије.  

 

2. У обрасцу потврде о извршеним испорукама добара која су предмет јавне набавке је наведено да је: 

"испоручилац Наручиоцу/Купцу извршио испоруку рачунарске опреме или истоврсних добара". 

Наручилац овде под истоврсним добрима подразумева софтвере, имајући у виду да је комбинација 

хардвера и одговарајућих софтвера оно што чини рачунар употребљивим за корисника - наручиоца. 

Такође, понуђачи приликом попуњавања Обрасца референтне листе у колони "Опис добра/услуге" 

прецизирају врсту добара која се испоручују. Приликом попуњавања Обрасца потврде, а у циљу 



прецизирања да ли се ради о рачунарској опреми или истоврсним добрима - софтверима, могуће је 

заокружити врсту испоруке је извршена: "рачунарска опрема" или "истоврсна добра". Издаваоци 

потврде такође могу, након уписа укупне вредности уговора, дописати да је у питању испорука 

софтвера. Конкурсна комисија сматра да из свих наведених разлога, није потребно исправљати 

предметни образац, односно конкурсну документацију.  

 

3. У оквиру ове тачке, следе одговори на два питања:  

 

1) На страни 5. конкурсне документације је дефинисан један од додатних услова којим се 

захтева: да је понуђач у претходне три пословне године испоручио добра која су предмет 

јавне набавке, у вредности од најмање 5.000.000,00 динара. Овај износ се односи на укупно 

претходне три обрачунске године, а не за сваку годину посебно, што значи да је дозвољено 

доставити доказ у траженом износу за једну од претходне три обрачунске године.  

2) Јавне набавке које се спроводе по партијама се сматрају одвојеним, засебним набавкама, тако 

да се докази који се захтевају конкурсном документацијом односе на сваку партију посебно. 

У конкретном случају, понуђач доставља потврду о извршеним испорукама у висини од 

захтеваних 5.000.000,00 РСД без ПДВ-а за сваку партију посебно, дакле, потврду да је 

извршио испоруку рачунарске опреме у износу од 5.000.000,00 РСД (за Партију 1) и посебну 

потврду о извршеним испорукама у висини од захтеваних 5.000.000,00 РСД без ПДВ-а 

софтвера (за Партију 2).  

 

 

 

 
Конкурсна комисија 

 

 


