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            Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за подношење понуда, приспело 
следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну 
набавку добара - Рачунари и рачунарска опрема, број ЈН 05/2019: 
 
a) У конкурсној документацији, на страни 5, 16 и 25 (модел уговора) навели сте:   
„У случају потребе за добром који није предвиђен Понудом, Добављач је дужан да на захтев 
Наручиоца исти испоручи, по цени која не може бити већа од званичне велепродајне цене тог 
добра, укључујући, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ.   
Добављач је дужан да достави извод из ценовника важећег у тренутку исказане потребе, који 
ће се примењивати за тражена добра. Наручилац је овлашћен да, у тренутку потребе за 
набавком добара која се не налазе у у табеларном прегледу постављених техничких захтева, 
као и у одговарајућем обрасцу понуде за коју се подноси понуда, провери цену тражених 
добара на тржишту.  Уколико утврди могућност набавке тих добара по цени која је нижа од 
цене исказане у Ценовнику добара Добављача, обавестиће Добављача о цени и месту где се 
потребна добра могу набавити, а Добављач је обавезан да тражена добра набави и фактурише 
по тој цени.“  
Молимо појашњење по ком основу Наручилац захтева велепродајну цену (по Закону о 
трговини, велепродајна цена је намењена у случају да се роба купује за даљу продају), уместо 
комерцијалне понуде. Молимо појашњење о поступању, уколико услови које може да добије 
Наручилац нису услови које би потенцијални продавац понудио Понуђачу? Молимо 
појашњење о цени: да ли је Наручилац ослобођен ПДВ-а? Да ли се цена накнадно тражених 
добара формира тако што Понуђач узима „велепродајну цену“, на њу додаје своје процењене 
трошкове и зараду и затим обрачунава ПДВ? 
Одговор: 
Наручилац је предметну конкурсну документацију сачинио у складу са својим тренутиним 
објективним потребама и количине које су исказане у техничкој спецификацији и обрасцу 
понуде биће поручене након потписивања уговора. 
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и одустаје од захтева да ће изабрани 
понуђач испоручивати опрему која није предвиђена спецификацијом те у складу са 
наведеним извршиће се измена конкурсне документације. 
 
С обзиром на претњу потенцијалним раскидом уговора у случају поновљене рекламације и 
чињеницу да Понуђач у случају избора полаже средства обезбеђења, молимо потврду да се 
услов односи на оправдане рекламације већег обима, а не незнатне и неоправдане 
рекламације и да Понуђач на овај начин не одговара за рекламације на добра која добавља 
према препоруци Наручиоца (место и цена са најјефтинијим добрима).  
Одговор: 
Наручилац је у оквиру модела уговора у члану 6. описао рекламациони поступак за 
испоручену опрему, тако да не постоји појам рекламације већег и мањег обима. Дакле за 
сваку рекламацију продавац је дужан да се на позив Наручиоца одазове и отклони 
рекламацију на описан начин. Наручилац је само оставио могућност да раскине уговор 
уколико се рекламације понављају више пута за исту опрему. 
 
б) На страни 24 конкурсне документације, у моделу уговора се за адресу/седиште наручиоца 
наводи град Београд; сугеришемо исправку, односно уклањање назива.  
Одговор: 
У моделу уговора на страни 24 дошло је до техничке грешке, јер је за седиште понуђача 
наведено Београд, што ће бити исправљено кроз измену конурсне документације која ће 
бити објављена у складу са ЗЈН. 

http://www.imi.bg.ac.rs/


 
в) Moлимо Вас да потврдите да нећете примати рефабриковану, „refurbished” или „renew” 
opremu;  
Одговор: 
Наручилац је у моделу уговора који се односи на квалитет у члану 5. навео да: 
„Добра која су предмет овог уговора морају задовољавати техничке и функционалне 
карактеристике, као и услове и захтеве овог уговора.  
Испоручилац гарантује да је испоручено предметно добро ново, некоришћено и да потпуно 
одговарају спецификацији, понуђеном и уговореном квалитету као и свим захтевима 
Наручиоца из конкурсне документације.  
Добро морају бити упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и 
која мора добро обезбедити од  делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и ускладиштењу.“  
Наведено значи да понуђена опрема не може да буде рефабрикована, „refurbished” или 
„renew”, већ само нова, како је захтевано конкурсном докуменатацијом.   
 
г) Moлимо Вас да појасните да ли ће Наручилац, како Закон о јавним набавкама омогућава, 
прихватити техничку документацију на енглеском језику;  
Одговор: 
У складу са чланом 18. ЗЈН, Наручилац може дозволити да се понуде, у целини или 
делимично, дају и на страном језику, посебно у делу који се односи на техничке 
карактеристике, квалитет и техничку документацију. Стим у вези Наручилац дозвољава да 
техничка документација за понуђену опрему, буде достављена на енглеском језику.  
   
д) Да ли ћете прихватити мониторе дијагонале 21.5’’ који су декларисани као 22’’? 
Одговор: 
Да, биће прихваћени монитори који су декларисани као 22’. 
 
 

 Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 
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