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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

ПРЕДМЕТ: додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке: 
 Набавка УПС уређаја за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-22-103/18-9 

 
 

Дана 18.06.2018. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
појашњењем у вези са поступком јавне набавке УПС уређаја за потребе РФЗО, број јавне набавке: 
404-22-103/18-9, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15, 68/15).  
 
             Питање бр. 1: 
 „Да ли се за испуњење додатног услова који се односи на ликвидност може навести интернет 
адреса портала НБС која се односи на податке о ликвидности? Ови подаци се дневно ажурирају и 
званични су.“ 
 

Одговор бр. 1: 
У складу са чланом 79. став 6. Закона о јавним набавкама, Понуђач може у понуди да достави 

изјаву на сопственом меморандуму, уз навођење интернет странице на којој су наведени подаци 
јавно доступни, као доказ додатног услова -  финансијски капацитет: да рачун понуђачу није био у 
блокади у последња три месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки.  

 
Питање бр. 2: 
„Да ли је за овако мали УПС неопходно да УПС има у 4 излазна порта типа C13? У питању је 

УПС од 800 W. Може ли се понудити нпр. УПС са 3 излазна порта C13?“ 
 
 
Одговор бр. 2:  

 У складу са потребама Републичког фонда за здравствено осигурање, УПС мора имати 4 
излазна порта типа C13. УПС уређаји су намењени радним местима (шалтерима) на којима се 
минимално користе рачунар, монитор, штампач и телефон. Примена продужних каблова није 
прихватљива са аспекта РФЗО с обзиром на карактеристике пословног простора у оквиру кога је 
инсталирана рачунарска опрема. Имајући у виду наведено Наручилац остаје при захтевима 
наведеним у техничкој спецификацији.  
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