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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке 
мале вредности: Набавка УПС уређаја за BladeCenter E шасију са серверима за потребе 
Филијале Нови Сад и Филијале Ниш, број јавне набавке: 404-22-103/16-23 
 

 
Дана 07.09.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка УПС уређаја за BladeCenter E шасију са серверима за потребе 
Филијале Нови Сад и Филијале Ниш, број јавне набавке: 404-22-103/16-23, сходно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питање бр. 1: 
 „У тендерској документацији је наведен следећи додатни услов. 
 
Услов: да испуњава финансијски капацитет, односно да рачун понуђачу није био у блокади у 
последња три месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности, коју издаје Народна банка Србије. 
 
Да ли се као доказ може навести адреса сајта Народне бане Србије где се дају наведени подаци. 
Напомињем да су подаци са сајта званични и да су дати за последње три године. 
 
Ово је линк  
 
http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html“  

 
Одговор бр. 1:  

 У складу са чланом 79. став 6. Закона о јавним набавкама, за услов финансијски капацитет: да 
рачун понуђачу није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач може уместо доказа да наведе интернет 
страницу НБС где су тражени подаци јавно доступни.  
  
 Питање бр. 2:  
 
„Питања везана за техничке карактеристике. 
 

1) Наведено је да се захтева да упс има 8xIEC320-C13 излазних конектора. Да ли се може 
понудити упс са 6 оваквих излазних конектора? 

2) Наведено је да је упс 3U. Да ли се може понудити упс 5U? 
3) Наведено је да је  ups 6000VA/5400W. Да ли се може понудити упс 6000VA/4800W? 
4) Колика је аутономија упс-а и при којој снази? 
5) Колике су деонице од улазног прикључка УПС-а односно од УПС-а до потрошача? Да ли 

постоје неки посебни услови за инсталацију односно где се каблови поллажу.“ 
 
 Одговор бр. 2: 

1) Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације. 
2) Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације. 
3) Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације. 
4) При максималном оптерећењу (100%) аутономија УПС-а је минимум 3 минута. 
5) Деоница од УПС-а до потрошача је 2 m и то је минимална дужина кабла коју је потребно 

понудити. 
                                                                                                  
 

mailto:public@rfzo.rs
http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html


 
 

Наручилац врши измену Техничке спецификације, стр. 6/32 КД, тако што се иза тачке 11. 
додаје тачка 12. која гласи: 

 

12 
autonomija UPS-a pri 
maksimalnom opterecenju 

minimum 3 min 

 
 

 Наручилац ће у складу са наведенoм изменом објавити пречишћен текст конкурсне 
документације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници. 
 
 
 
 
                                                                                                Комисија за јавну набавку 
 
  
 
 
 
                            
 


