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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и допуна конкурсне документације 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 20.01.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом  08/3 број 404-1-86/14-12 
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: 
  

Питање: 
„Обраћамо Вам се са захтевом за појашњење конкурсне документације у делу који се односи 

на адресе организационих јединица. Наиме, конкурсном документацијом је предвиђено да се услуга 
одржавања сервера обави на локацијама наручиоца за који постоји списак. Како би се могла 
направити одговарајућа понуда за сваку од наведених партија неопходна је информација који се 
сервери налазе на којој локацији, како би се могли укалкулисати трошкови и рад који варирају од 
локације до локације.“ 
 Одговор: 
 

Наручилац је конкурсном документацијом у делу тачке 4. - Техничка специгфикација одредио 
да је потребно пружити само услугу замене дела без администрације оперативног система. Нема 
потребе за изласком на локацију, сви сервери ће бити послати на сервис понуђачу. Наручилац је дана 
19.01.2015. извршио измене конкурсне документације која је објављена истог дана на Порталу Управе 
за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, где је у Моделу уговора у члану 2. став 7. и став 8. 
одредио која уговорна страна и у ком случају сноси трошкове слања сервера. 

Питање: 
 
„ У додатним условима на страници 29 наведено је следеће: „ Понуђач је дужан да достави 

оверени ценовник непоменутих резервних делова, који поред цене резервних делова мора да садржи 
и цену сервисирања (замене делова)“. Потребно је и у обрасцу структуре цене навести цене нових 
делова, хард дискова, меморија и напајања. Молим Вас да доставите детаљну спецификацију добара 
која су предмет сервисирања и која су обухваћена овом јавном набавком, како бисмо могли да 
поднесемо исправну понуду.“ 
           Одговор: 
 
 Наручилац 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 понуде 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. 
 
Из разлога измене конкурсне документације, Наручилац у складу са чланом 63. Став 5. Закона о 
јавним набавкама истовремено продужава рок за подношење понуда до 29.01.2015., до 10.30. часова. 
Отварање понуда обавиће се дана 29.01.2015. године у 11.00 часова у просторијама Наручиоца у 
Београду, ул. Јована Мариновића 2. 
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