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Информационо-комуникациона установа 
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ 

Булевар Краља Александра 90, Београд  

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288 

 

Број: 404-752/2016 
Датум: 09.12.2016.године 

Комисија за јавну набавку добара у отвореном поступку- Уређаји за непрекидно напајање за 

чворишта АМРЕС- ЈН бр. 02/16, образована решењем број 404-456/2016/03 од 10.08.2016. године 

о образовању комисије за јавну набавку ЈН бр. 02/16, у року предвиђеном чланом 63. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), 

припремила је дана 08.09.2016. године 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

у отвореном поступку јавне набавке добара 

- Уређаји за непрекидно напајање за чворишта АМРЕС- ЈН бр. 02/16  

Дана 07.12.2016. године у 23:00 часова, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу 
електронским путем са захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном 
поступку јавне набавке које је Наручилац примио 08.12.2016. године, следеће садржине: 

„Поштовани, 

намерни смо да доставимо понуду на горе наведену ЈН. 

Увидом у тендерску докуметнацију приметили смо да ви  захтевате да: 

Понуђена добра морају да испуне све захтевне минималне техничке карактеристике које су 

прецизиране у Табели 1 у оквиру овог дела конкурсне документације и да буду у складу са 

врстом и описом добара и пратећих услуга која је предмет јавне набавке. 

То значи да захтевате да се испоручи опрема само једног,унапред дефинисаног 

произвођача,што сматрамо као елиминисање конкуренције. 

Молимо вас да ускладите документацију са Законом о ЈН и да омогућите да добављачи могу 

доставаити и понуде за уређаје и опрему која је готово слична,односно еквивалентна наведеној и 

то тако што ћете код дефинисања параметара,нпр.:дисторзија излазног напона,ефикасност при 

пуном оптерећењу,фреквенција... дозволити одступања у некој граници,нпр +/- 3% или 5% или 

2%. 

Очекујући да ћете нама и осталим потенцијалним понуђачима изаћи у сусрет,срдачно вас 

поздрављамо.“ 

 

Имајући наведени  захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. Закона, 

даје следећи 

ОДГОВОР 

Комисија за јавну набавку пре свега указује да захтев на који сте указали, а који гласи: „Понуђена 

добра морају да испуне све захтевне минималне техничке карактеристике које су прецизиране у 

Табели 1 у оквиру овог дела конкурсне документације и да буду у складу са врстом и описом 

добара и пратећих услуга која је предмет јавне набавке.“ подразумева да је понуђач у обавези да 

понуди уређаје који испуњавају минималне техничке захтеве који су одређени у конкурсној 

документацији, а не уређаје који су од само једног произвођача, како се то погрешно закључује. 
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Дакле, из техничке спецификације произилази да понуђачи могу да понуде уређаје више 

различитих произвођача (минимум 3 произвођача сигурно задовољавају захтеване техничке 

карактеристике), при чему ти уређаји требају да испуне све захтевaне минималне техничке 

карактеристике које су прецизиране у Табели 1 Конкурсне документације и да буду у складу са 

врстом и описом добара и пратећих услуга која је предмет јавне набавке. С обзиром на изнето, 

Комисија за јавну набавку остаје при постављеним захтевима у Конкурсној документацији. 

 

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део 

Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са овим 

појашњењима. 

  

 


