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Предмет: Одговор на постављено питање заинтересованог лица у поступку јавне набавке, 

ЈНМВ 09/2015   

 

Дана 16. априла 2015.године, наручилац је добио захтев за појашњењем конкурсне документације, 

поднете од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке добара – систем за складиштење 

података, ЈН 09/2015, за потребе Народне скупштине Републике Србије. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15), 

Комисија за јавну набавку, на захтев заинтересованог лица, доставља одговор на постављено питање. 

 

Питање 1 

„На страни 23 конкурсне документације наведено је да цена треба да буде исказана у динарима са и 

без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, укључујући испоруку и конфигурисање система на локацији Наручиоца, и 

тражена је произвођачка гаранција у трајању од 3 године. 

С обзиром да је један од захтева конфигурисање опреме, а да произвођачи опреме издају 

сертификате као потврду да су запослени код испоручиоца сертификовани за правилно 

конфигурисање опреме како би се спречило нестручно руковање опремом, молимо Вас да потврдите 

да је довољно доставити фотокопије 3 сертификата произвођача опреме за запослене,М3А обрасце и 

радне књижице за запослене који би били ангажовани на конфигурисању опреме да би се понуда 

сматрала исправном.“ 

 

Одговор  

У поглављу V конкурсне документације, под тачком 5.11. „Начин и услови плаћања“, наручилац је 

навео да ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеној фактури на текући 

рачун понуђача, у року који није дужи од 45 дана од дана пријема фактуре у седиште наручиоца, а 

након потписивања записника о испоруци и конфигурацији система за складиштење података  у свему 

према захтевима из техничке спецификације. 
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Такође, у тачки 5.7 “ Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача“, наручилац је предвидео меницу као средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла. 

 

Сходно горе наведеном, нестручно руковање опремом приликом конфигурисања исте од стране 

запослених код испоручиоца, са или без сертификата, представља ризик, трошак и одоговорност 

испручиоца опреме. 

Неправилно конфигурисање опреме  доводи у питање извршење самог уговора , па сходно томе и 

плаћање истог. 

 

 

Комисија за јавну набавку 


