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08/3 бр. 404-1-86/14-17
26.01.2015. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке услуге
одржавања сервера за потребе организационих јединица Републичког фонда за здравствено
осигурање, редни број јавне набавке 404-1-208/14-98
Дана 23.01.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-86/14-16
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке услуге одржавања сервера за потребе
организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број јавне набавке
404-1-208/14-98, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
„У одговорима на постављена питања од 21.01.2015. године 08/3 број 404-1-86/14-14 навели
сте: „Одговор: Наручилац конкурсне документације врши допуну конкурсне документације на
странама 20/40, 21/40 и 22/40 у делу Обрасца понуде за све три партије ( Образац 3.1, 3.2 и 3.3), тако
да сада стоји: Напомена : Понуђач је дужан да у Обрасцу за ставке 1 и 2 унесе цену одговарајућег
резервног дела ( у складу са моделом сервера који је тражен техничком спецификацијом), без обзира
на величину (гигабајте). Напомена: понуђач ће бити у обавези да фактурише цену коју је доставио у
понуди, без обзира на величину резервног дела који је замењен."
Питање:
„Да ли ћете прихватити компатибилан нови резервни део, који је слабијих карактеристика,
(брзина рада, капацитет) у односу на постојећу конфигурацију сервера (хард диска, меморије и
напајања)?“
Одговор:
Наручилац неће прихватити компатибилан нов резервни део који је слабијих карактеристика.
Питање:
„Да ли се Наручилац обавезује да ће поручивати само резервне делове који се налазе у
ценовнику?“
Одговор:
Наручилац се обавезује да ће да поручује само резервне делове који се налазе у ценовнику.
Питање:
„Који је број уређаја („part number“) за сервере који су обухваћени јавном набавком?“
Одговор:
Наручилац није у могућности да утврди тачан part number за сервере који су обухваћени
јавном набавком. (година набавке сервера који су предмет одржавања је 2006).

Питање:
„Која је процењена вредност јавне набавке?“
Одговор:
Како Наручилац, у складу са чланом 61. став 2 Закона о јавним набавкама, није дужан да
објави процењену вредност јавне набавке, исту неће ни објавити.
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