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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у поступку јавне набавке firewall уређаја и 
рутера за потребе РФЗО, бр. 404-1-105/15-68 

 
             Дана 08.03.2016. године заинтересовано лице обратило се, захтевом 08/3 број 404-1-93/15-11 
од 08.03.2016. године, за појашњењем конкурсне документације у вези поступка јавне набавке firewall 
уређаја и рутера за потребе РФЗО, бр. 404-1-105/15-68, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
 
  Питања и одговори на питање потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „Молимо за информацију да ли ће Наручилац, због обимности документације, 
прихватити  техничку спецификацију понуђене опреме достављену на цд-у?“ 
 

Одговор: Наручилац ће прихватити техничку спецификацију на ЦД-у.  Наручилац врши измену 
КД на страни 8 од 38, па уместо текста: 

 
 „Понуђач је у обавези да у понуди достави назив модела уређаја (добара) које нуди са 
техничком спецификацијом (каталог, проспект, одштампану интернет страницу са које се може 
проверити да понуђени уређај одговара карактеристикама траженим техничком спецификацијом из КД) 
(може се доставити на енглеском језику).“ 
 
сада стоји текст: 
 
 „Понуђач је у обавези да у понуди достави назив модела уређаја (добара) које нуди са 
техничком спецификацијом (каталог, проспект, одштампану интернет страницу са које се може 
проверити да понуђени уређај одговара карактеристикама траженим техничком спецификацијом из КД) 
(може се доставити на енглеском језику). 
Понуђач може доставити наведену техничку спецификацију и на ЦД-у.“ 

 
2. Питање: „Да ли је могуће доставити средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде на једној меници за обе партије или је неоходно да се достави меница за сваку партију 
појединачно?“ 

 

Одговор: Понуђач може доставити једну меницу за обе партије. Наручилац врши измену КД на 
страни 13 од 38, тачке 15.1. где место текста: 

 
„Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из регистра Народне 
банке Србије), оверена печатом и потписана од стране лица наведеног у картону депонованих потписа, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана 
дуже од дана истека рока важења понуде, у висини од 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Уколико, из било ког разлога, дође до 
продужења рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног 
овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок важења понуде“ 

 
сада стоји текст: 
 
„Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из регистра Народне 
банке Србије), оверена печатом и потписана од стране лица наведеног у картону депонованих потписа, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана 
дуже од дана истека рока важења понуде, у висини од 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Уколико, из било ког разлога, дође до 
продужења рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног 
овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок важења понуде. 



 
 
Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, може доставити меницу за сваку партију 

посебно или једну меницу за обе партије“ 
 
 
Наручилац ће објавити Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, са наведеним 

изменама, на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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