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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење КД у вези поступка јавне набавке Кластер сервера са 
софтвером, сервери и УПС уређаји за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-105/15-58 

 
 

Дана 05.08.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке Кластер сервера са софтвером, сервери и УПС уређаји за потребе РФЗО, број 
јавне набавке: 404-1-105/15-58, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12 и 14/15).  
 

Питање и одговор на питања потенцијалног понуђача: 
 
Питање заинтересованог лица: 

 
Конкурсном документацијом, као и кроз питања и одговоре, је захтевано да се за понуђена добра 
доставе потписани каталози од стране произвођача или локалне канцеларије произвођача из ког се 
недвосмислено може утврдити да понуђени модел одговара захтевима из техничке спецификације. 
 
Законом о јавним набавкама, чланом 77., став 2, тачка 2 подтачка 6 дефинисано је да испуњеност 
услова из члана 76. понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду као што је декларација о 
усаглашености, потврда, акредитација и други резултати оцењивања усаглашености према 
стандардима и сродним документима за оцењивање усаглашености или било које друго одговарајуће 
средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом или 
стандардима траженим у конкурсној документацији. 
 
Поред тога, чланом 79. Закона о јавним набавкама је ставом 1 дефинисано да се докази о 
испуњености услова могу достављати у неовереним копијама, док је ставом 5 истог члана 
дефинисано да Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ 
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
С обзиром да су сви каталози прозвођача јавно доступни на интернет странама прозивођача опреме, 
и имајући у виду горе наведено, Ваш захтев је у супротности са Законом о јавним набавкама, те Вас 
молимо да измените конкурсну документацију, продужите рок за достављање понуда и потврдите да 
ћете, поштујући Закон о јавним набавкама прихватити каталоге који су јавно доступни, без овере од 
стране произвођача опреме или локалне канцеларије. 
 
Такође, с обзиром на то да је у оквиру техничке спецификације тачно наведено који софтвер је 
потребно испоручити, као и на то да не постоји одговарајућа техничка документација за софтвер, 
молимо Вас да потврдите да за софтвер није потребно доставити техничку документацију, при чему 
би се усклађеност понуде са захтевом могла видети из детаљне спецификације хардвера и софтвера 
који би понуђач приложио уз понуду. 
 

 
Одговор:  
 
Како је и наведено у Конкурсној документацији у делу - 9. ОБРАЗАЦ БР. 6 ЗА ОЦЕНУ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, на странама 25/37, 26/37 и 27/37:  

 
„Докази о испуњености услова могу бити достављени у неовереним копијама. 
 
 НАПОМЕНЕ: 
 
- Докази под тачком 2  и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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- Доказ под тачком 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуде на 

Порталу јавних набавки. 
- Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, 

условима рада и сл. се могу добити код следећих институција: 
1. Министарство финансија – www.mfin.gov.rs   
2. Пореска управа – www.poreskauprava.gov.rs  
3. Министарство правде - www.mpravde.gov.rs  
4. Министарство државне управе и локалне самоуправе - www.mduls.gov.rs  
5. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – www.mpzzs.gov.rs  
6. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - www.minrzs.gov.rs  

- Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова од тачке  1. до 4. 
            - Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде 
је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке утврђене чланом 81. став 4 тачка 1) до 6).  
           - За све своје подизвођаче, наведене у понуди, понуђач мора да достави доказе о 
испуњености обавезних услова за учешће, и то у истом облику и на начин како се то тражи за 
понуђача (испуњавање услова из члана 75. став 1 тачка 1) до 4)  Закона). 
              - Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
              - Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
              - Понуђачи у предметној набавци нису дужни да достављају доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа, под условом да наведу страницу на којој 
је тражени документ јавно доступан. Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато 
што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, 
ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
              - У складу са чланом 79. став 4 Закона,  понуђач није дужан да доставља доказе који су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то: Решење о упису у регистар 
Агенције за привредне регистре – као доказ да је регистрован код надлежног органа (доступно 
на сајту Агенције за привредне регистре) и Извештај о бонитету за јавне набавке као доказ да 
понуђач има позитиван финансијски резултат - као доказ финансијског капацитета (доступно 
на сајту Агенције за привредне регистре).  

 - Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.  

- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити 
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

- Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин.“ 

 
Потврђујемо да за софтвер није потребно доставити техничку документацију, при чему 

би се усклађеност понуде са захтевом могла видети из детаљне спецификације хардвера и 
софтвера који би понуђач приложио уз понуду. 
 

 
Комисија за јавну набавку 
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