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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 27.01.2015. године заинтересованo лицe обратилo се захтевoм 08/3 број 404-1-87/14-41
од 28.01.2015. 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 потенцијалних понуђача:
1. Питање: „Молим Вас да нам као потенцијалном понуђачу дате детаљно објашњење из ког
разлога не дозвољавате да се понуди On-line УПС уређај који представља боље решење од
захтеваног Line interactive УПС уређаја када овако дефинисан захтев представља директно
кршење Начела обезбеђивања конкуренције (члан 10.ЗЈН), Начела једнакости понуђача (члан
12.ЗЈН), итд.?
Претпостављамо да је Наручилац свестан чињенице да се овако врши дискриминација
појединих Понуђача и Произвођача опреме, као и чињенице да овакав захтев нема логичке
везе са предметном јавном набавком, из простог разлога што Наручилац без икаквог
образложења не прихвата боље решење од захтеваног? Скрећемо пажњу Наручиоцу да Online технологија, сем што представља бољу технологију (а самим тим и скупљу), омогућава
правилније преформансе свих сигнала на излазу УПС-а, да код њих не постоји могућност
губитка података приликом нестанка струје (јер је време прелаза нула), да имају стабилнији
рад, итд...
Молимо Вас за изјашњење да ли Наручилац и даље остаје при свом ставу да није могуће
нудити УПС израђен у On–line технологији, како бисмо на време заштитили наша права и
спречили произвољно тумачење ЗЈН (услед недовољног познавања истог) и произвољног
тумачења технологија и техничких карактеристика УПС уређаја (услед недовољног познавања
истих)“
Одговор: Наручилац наглашава да је рок за подношење понуда 29.01.2014. године до 11:30
часова, а да заинтересовано лице, у сладу са чланом 63 став 2 ЗЈН може у писаном облику
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације и прихватиће понуде
понуђача у којима су понуђени уређаји који су у складу са техничком спецификацијом
наведеној у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку.

57015.18/26

