
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                Број: 868-26/16  
                     Датум: 24. јун 2015. године 
                              Немањина 24-26 
                                    Б е о г р а д 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка рачунарске опреме за потребе састанка Министарског савета ОЕБС у 

децембру 2015. год - 
редни број: ЈНОТ 8/2015 

 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
22. јуна 2015. године  у 15:10 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У партији 1, радне станице 400 комада, захтевано је да рачунар испуњава 
минималне техничке карактеристике: „напајање максимално 300W“. Како је 
техничком спецификацијом захтеван технички параметар који је дефинише 
максималну вредност, молимо вас да потврдите да ћете као технички исправно 
решење прихватити и напајање мање вредности а исте или веће реалне снаге, 
које по препорукама произвођача задовољава све потребе максимално 
попуњеног и оптерећеног система. 
 

1. Одговор Комисије: 
Да. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страни 68/100, у називу обрасца помиње се партија број 2, док се у наставку 
текста на истом обрасцу помиње партија број 3. Молимо Вас да исто ускладите 
и измените. 
 

2. Одговор Комисије: 
У питању је техничка грешка, а из самог обрасца 6.20 се јасно види да је за 
Партију 2.  
 



3. Питање заинтересованог лица: 
На страни 19/100, део «Захтеви у погледу примопредаје» и у моделу уговора за 
све партије, члан 9, став 1, гласи «квантитативно – квалитативна примопредаја 
предметних добара биће извршена у року од три дана од дана испоруке 
предметних добара.» С обзиром да се квалитативни пријем врши након 
квантитативног пријема, молимо Вас да исто исправите. 
 

3. Одговор Комисије: 
Квантитативно-квалитативна примопредаја се врши у року од три дана од 
извршене испоруке. У неким партијама, испорука добара подразумева и 
инсталацију. 
Понуђачу је остављено да се у понуди изјасни у ком року ће реализовати 
предмет уговора при чему рок не може бити дужи од 30 дана од дана закључења 
уговора. Реализација уговора подразумева испоруку, а у неким партијама и 
инсталацију добара. 
По извршеној реализацији уговора од стране изабраног понуђача, а у року од 
три дана врши се квантитативно-квалитативна примопредаја о којој се сачињава 
записник. 
У периоду од извршене испоруке до примопредаје, наручилац ће извршити 
проверу у количини и квалитету добара. Записником о примопредаји ће бити 
констатовано да је понуђач извршио уговорну обавезу у погледу количине, 
врсте и квалитета односно, у супротном ће бити унета констатација о уоченим 
видљивим недостацима у погледу количине и квалитета.  
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Молимо Вас да нам потврдите да се референтне потврде достављају у износима 
без ПДВ-а? 
 

4. Одговор Комисије: 
Да. 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
У референтним потврдама, молимо вас да нам потврдите да се у делу «датум 
извршења уговора» уписује период испоруке добара. 
 

5. Одговор Комисије: 
Да уколико је испорука извршена од једном. Уколико је испорука вршена 
сукцесивно, уписује се датум последње тј. коначне испоруке. 
  

6. Питање заинтересованог лица: 
У референтним потврдама, молимо вас да нам потврдите да се у деловима 
«назив уговора» и «предмет уговора» уписује у ствари само предмет уговора. 
 

6. Одговор Комисије: 
Уколико уговор има назив (шти је најчешће предмет уговора), у делу назив 
уговора је потребно уписати назив, ако нема назива уговора, уписати предмет. 
У делу «предмет уговора» је потребно описати предмет уговроа тако да се из 
наведеног може недвосмислено утврдити да предмет референтног уговора 
одговара предмету партије за коју понуђач подноси понуду.  
 



7. Питање заинтересованог лица: 
Уколико понуђач не захтева авансно плаћање, молимо вас да нам потврдите да 
је рок плаћања у том случају минимум 15, а максимум 45 дана од дана издавања 
фактуре. 
 

7. Одговор Комисије: 
У делу 4. конкурсне документације, на страни 18, под тачком 4.8), подтачка која 
се односи на Начин и услове плаћања, одређен је начин исплате уговорене 
вредности у случају да понуђач тражи аванс и у случају да понуђач не тражи 
исплату аванса, као и у случају партије 5 за коју није предвиђена могућност 
авансног плаћања. Такође је одређено да је рок плаћања 15 дана. 
Наручилац је задржао право да динамику уплате усклади са могућностима 
извршења буџета Републике Србије, али ни у том случају рок плаћања не може 
бити дужи од законом дозвољеног максимума, а то је 45 дана.  
  

8. Питање заинтересованог лица: 
Такође, уколико понуђач не захтева авансно плаћање, молимо вас да нам 
дефинишете где је потребно уписати рок плаћања, с обзиром да у 
документацији постоји место за упис рока плаћања само у случају авансног 
плаћања. 
 

8. Одговор Комисије: 
У конкурсној документацији нигде није дата могућност понуђачу да наведе рок 
плаћања, већ је рок плаћања одређен од стране наручиоца. Погледати одговор 
на претходно питање. 
 

9. Питање заинтересованог лица: 
Уколико понуђач захтева авансно плаћање, да ли је уз понуду потребно 
доставити писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања? 
 

9. Одговор Комисије: 
Није потребно. 
 

10. Питање заинтересованог лица: 
На страни 71/100, дошло је до грешке у називу партије бр 1, па вас молимо да 
исто измените. 
 

10. Одговор Комисије: 
У питању је техничка грешка. У наслову је написан предмет Партије 1, што и 
јесте предмет уговора за Партију 1. Недвосмислеено је о којој је партији реч, те 
ова грешка у куцању ни на који начин не утиче на сачињавање понуде.  
 
 
Конкурсна документација ће у одређеним деловима бити измењена у складу са 
уоченим техничким грешкама и бити објављена на Порталу јавних набавки и 
интернет страни понуђача. 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 



 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 
 

 

 


