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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези поступка јавне набавке сервера и УПС уређаја за 
потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97 

 
 

             Дана 16.01.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-87/14-22 
од 19.01.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке сервера и УПС уређаја за 
потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „Кроз питања и одговоре и додатна појашњења у вези предметне јавне набавке у 
вашем одговору навели сте да је захтеван UPS у line –interactive технологији. Молимо вас да 
нам дате детаљно појашњење терминологије „правилна синусоида“ односно шта Наручилац 
под овим подразумева? Скрећемо пажњу наручиоцу да  једино online UPS може на излазу да 
генерише правилну (идеалну) синусоиду у правом смислу те речи. Сви line –interactive UPS-evi 
на излазу дају степеничасту апроксимацију синусоидног сигнала, само је питање са којим 
кораком (резолуцијом).Што је резолуција већа – то сигнал више личи на синусоиду, а због 
несавршености непрецизности инструмената за приказ сигнала (осцилоскопи и анализатори 
спектра), ово се више не може установити ако је резолуција апроксимације довољно велика, 
па решење само подсећа на „правилну синусоиду“. Овим подацима наравно користе се и 
произвођачи опреме и ово или промените у  „simulated sinewave“. У супротном , молимо вас да 
нам потврдите на који начин Наручилац планира да овај податак квалитативно измери и 
провери, не позивајући се само на datasheet произвођача опреме.“ 
 
Одговор: Наручилац врши измену на страни 13 од 34 конкурсне документације у табели за 
Партију 2 – „Упс уређај за филијале РФЗО“ и то тачке под редним бројем 3., па уместо: 

 
3 Oblik izlaznog signala Pravilna sinusoida 

 
сада стоји 
 

3 Oblik izlaznog signala Pravilna sinusoida (THD<3%) 
 
2. Питање: „У оквиру техничке спецификације UPS уређаја, дефинисана је карактеристика 
IZLAZNA SNAGA – 1000VA. С обзиром да овако дефинисан захтев Наручиоца није прецизно 
дефинисан молимо вас да нам дате појашњење која реална снага UPS уређаја је захтевана. 
Скрећемо пажњу Наручиоцу да је тренутно дефинисани параметар привидне снаге (VA) 
параметар који се не може користити за дефинисање снаге UPS уређаја, јер он представља 
функцију два параметра тј. реалне снаге (W) и реактивне снаге (Var), односно математички: 
квадрат привидне снаге представља збир квадрата реалне снаге и реактивне санаге. Фактор 
снаге представља однос привидне и реалне снаге (тј. њихов количник), и дефинише 
ефикасност UPS уређаја у смислу оптерећења којим се UPS уређај може оптеретити. 

Дакле реална снага (W) уређаја (или алтернативно привидна снага уређаја у 
комбинацији са фактором снаге уређаја) представљају једине параметре којим се 
карактеристика захтеване снаге UPS-а може дефинисати на правилан начин. Стога вас 
молимо да: 

-или дефинишете минимални захтевани фактор снаге 
-или дефинишете минималну захтевану реалну снагу уређаја. 
 
У супротном, биће рецимо могуће понудити UPS привидне снаге 1000VA, а 

ефикасност рецимо 1% тј. реалне снаге 10W, чиме се Наручиоцу онемогућава да на УПС 
повеже било какав уређај.“ 



 
Одговор: Наручилац врши измену на страни 13 од 34 конкурсне документације у табели за 
Партију 2 – „Упс уређај за филијале РФЗО“ и то тачке под редним бројем 1., па уместо: 
 

1 Izlazna snaga 1000 VA 
 
сада стоји 
 

1 Izlazna snaga 1000 VA/700W 
 
3. Питањe: „Молим вас да нам одговорите да ли се у случају подношења заједничке понуде 
попуњава обазац „ Образац бр.2 –подаци о понуђачу“, и уколико се попуњава да ли се уносе 
подаци Носиоца заједничке понуде?“ 
 
Одговор: У случају подношења заједничке понуде „Образац бр.2 –подаци о понуђачу“ није 
потребно попуњавати. 
 
Наручилац врши измену на страни 15 од 34 конкусне документације где додаје следећу 
напомену: 
 
„Напомена: 
Образац се попуњава само у случају када понуђач самостално подноси понуду, у супротном 
исти не треба попуњавати.“ 
 
4. Питањe: „„Молим вас да нам одговорите да ли се у случају подношења заједничке понуде у 
„Образац бр.2.1 –подаци о понуђачу у заједничкој понуди“ уносе подаци за сваког учесника у 
заједничкој понуди, тако што се образац копира у довољном броју примерака?“ 
 
Одговор: Наручилац врши измену на страни 16 од 34 конкусне документације где уместо 
текста:  
 
„Напомена: 
- Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде, у супротном исти не 
треба попуњавати, потписивати ни оверавати. 

 - По потреби образац копирати“ 
 

стоји текст 
 
„Напомена: 
- Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде, у супротном исти не 
треба попуњавати 
- уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, 
потребно је наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави 
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.“ 
 
5. Питањe: „Да ли „Образац бр.2.1 –подаци о понуђачу у заједничкој понуди“ сваки члан 
заједничке понуде потписује и оверава посебно или то чини носилац заједничке понуде за све 
чланове заједничке понуде?“ 
 
Одговор: Наручилац је на страни 5 од 34 конкурсне документације у тачки 4. навео да: 
„Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача  може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној докуменатцији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попуњавати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, и у том случају 
прилажу овлашћење дато том понуђачу.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Питањe: „Молимо вас да нам одговорите да ли у случају подношења заједничке 
понуде „Образац бр.3 – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем“ попуњава, 
оверава и потписује Носилац заједничке понуде?“ 
 
Одговор: Наручилац даје одговор као и на питање бр. 5.  
 
7. Питањe: „Молим Вас да нам одговорите да уколико подносимо понуду за обе партије, да ли 
је потребно доставити меницу и менично овлашћење на 2% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а за сваку партију појединачно или се у понуди доставља једна меница за озбиљност 
понуде и једно менично овлашћење за обе партије збирно?“ 
 
Одговор: Уколико понуђач подноси понуду за обе партије потребно је доставити једну меницу 
са меничним овлашћењем у висини од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, односно за 
обе партије збирно. 
 
8. Питањe: „Молимо Вас да нам одговорите да се Образац бр. 8 – Изјава понуђача о 
независној понуди доставља попуњен, оверен и потписан од стране сваког учесника у 
заједничкој понуди посевно, тако што се образац копира у довољном броју примерака?“ 
 
Одговор: Наручилац врши измену на страни 27 од 34 конкусне документације где додаје 
следећу напомену: 
 
„Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац – Изјава понуђача о независној понуди и Изјава понуђача у складу са 
чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти 
попунити, потписати и печатом оверити. 
Образац копирати у довољном броју примерака“ 
 
9. Питањe: „Молимо Вас да нам одговорите да се Образац бр. 9 – Изјава понуђача у складу 
са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама доставља попуњен, оверен и потписан од 
стране сваког учесника у заједничкој понуди посевно, тако што се образац копира у довољном 
броју примерака?“ 
 
Одговор: Наручилац даје одговор као и на питање бр. 8 
 
10.Питањe: „Молимо Вас да нам одговорите да ли понуђач попуњава празан простор у 
Моделу уговора на страни 29/34, члан 3. који се односи на рок испоруке с обзиром да није 
осенчен као други елементи уговора?“ 
 
Одговор: Понуђач није у обавези да попуњава модел уговора с обзиром да је на страни 32 од 
34 конкурсне документације наведено следеће: 
 
“Напомена:  Подношењем понуде понуђач се саглашава са садржином модела уговора. 
Понуђач није у обавези да попуни, потпише и печатира модел уговора.“ 
 
Наручилац у прилогу доставља Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКС са наведеним 
изменама. 

 
 

Комисија за јавну набавку. 
 
57015.18/12 


