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Број: 404-361/2015/02 
Датум: 13.08.2015.године 

Комисија за јавну набавку добара - Серверска опрема и опрема за складиштење 

података - ЈН. бр. 02/15, образована Решењем број 404-167/2015/04 од 11.06.2015. 

године о образовању комисије за јавну набавку ЈН. бр. 02/15, у року предвиђеном 

чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), 

припремила је дана 13.08.2015. године 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке добара 

Серверска опрема и опрема за складиштење података - ЈН. бр. 02/15 

Дана 11. августа 2015. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са 
захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне 
набавке ЈН бр 02/2015 следеће садржине: 

„Poštovani, 

Obraćamo Vam se sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije u otvorenom 

postupku broj 02/15 po sledećim pitanjima: 

1. U okviru konkursne dokumentacije na stranici 23 od ukupno 86 pod rednim brojem 9 

Poslovni kapacitet naveli ste: „Da je ponuđač ovlašćeni prodavac/distributer/ 

partnerproizvođača čiju opremu nudi, osim za dobro pod rednim brojem 6 u Tabeli 1 

tačke 3. Konkursne dokumentacije.“ S obzirom na sistematičnost u navedenim 

zahtevima kako pravnim tako i tehničkim, molimo za pojašnjenje gore navedenog 

zahteva. Kako je potrebno da se obezbedi tehnička podrška i obuka za ponuđena 

dobra, ne pronalazimo uporište u okviru konkursne dokumentacije za izuzimanje 

ovlašćenja proizvođača za jednu stavku, pošto sve stavke zajedno čine koherentan 

sistem i kao takav treba da budu predmet obuke i tehničkog održavanja, pa Vas iz tog 

razloga molimo da pojasnite navedeno izuzeće? 

2. U okviru konkursne dokumentacije na stranici 23 od ukupno 86 pod rednim brojem 11 

Kadrovski kapacitet naveli ste u okviru kadrovskog kapaciteta da radno angažovani 

inženjeri treba da poseduju sertifikate vezane za implementaciju ponuđenog 

serverskog rešenja, za implementaciju i upravljanje ponuđenim sistemom za 

skladištenje podataka i vezanih za ponuđeno rešenje za virtuelizaciju. Molimo Vas da 

potvrdite da ćete prihvatiti ponudu ponuđača koji dostavi sertifikat bilo kog proizvođača 

hardvera, servera i sistema za skladištenje, i softvera, bilo kog proizvođača rešenja za 

virtuelizaciju. 

3. U okviru konkursne dokumentacije na stranici 23 od 86 pod rednim brojem 11 

Kadrovski kapacitet naveli ste da je neophodno da ponuđač ima angažovane inženjere 

koji će imati industrijske sertifikate minimalno srednjeg nivoa iz oblasti vezanih za 

implementaciju ponuđenog serverskog rešenja, industrijski sertifikat srednjeg nivoa iz 

oblasti vezanih za implementaciju i upravljanje ponuđenim sistemom za skladištenje 

podataka i industrijskim sertifikatom najvišeg nivoa iz oblasti vezanih za ponuđeno 
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rešenje za virtuelizaciju. Kako različiti proizvođači na različite načine sertifikuju svoje 

partnere, molimo Vas da nam detaljno objasnite šta podrazumevate pod „industrijskim 

sertifikatom srednjeg“ odnosno „višeg nivoa“? Po kojim krtierijumima Vi kao Naručilac 

određujete na kom nivou je sertifikat koji je Ponuđač dostavio?„ 

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

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), даје следеће 

ОДГОВОРЕ 

 

1. За добро под редним бројем 6 у Табели 1 тачке 3 Конкурсне документације – 

Мини рачунар (Single Board Computer) се не тражи услуга обуке с обзиром на то 

да то добро није такве комплексности да би се за њега додатно плаћала услуга 

обуке јер по оцени Наручиоца, инжењери који су запослени код Наручиоца имају 

довољан ниво техничког знања да се упуте на основу техничке документације 

која буде достављена за конкретан производ о начину функционисања и рада тог 

добра, из којих разлога није потребно трошити јавна средства на ту врсту услуге. 

Надаље, истраживањем тржишта је утврђено да је на територији Републике 

Србије број понуђача који би могао да испуни услов који захтева да понуђач буде 

овлашћени продавац (партнер произвођача) за добро под редним бројем 6 у 

Табели 1 тачке 3. конкурсне документације недовољан да би се обезбедила 

конкуренција, те би се прописивањем таквог услова значајно сузила 

конкуренција, а тиме и довела у питање целокупна реализација овог поступка 

јавне набавке. Имајући у виду да је сходно члану 76. став 2. Закона, наручилац 

тај који одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, оцена је 

наручиоца да за добро под редним бројем 6 у Табели 1 тачке 3 Конкурсне 

документације – Мини рачунар није потребно одредити додатни услов у погледу 

пословног капацитета који је тражен за остала добра јер би се значајно сузила 

конкуренција, што би било супротно Закону, као и самом предмету јавне набавке 

имајући у виду да је учешће тог добра у функционисању целог система незнатна. 

Са друге стране, по оцени Наручиоца, није било потребно да се додатно 

издвајају јавна средства за услугу техничке подршке и повећавају трошкови јавне 

набавке, односно процењене вредности јавне набавке, с обзиром да се 

Наручилац и у погледу тог добра обезбедио гаранцијом у оквиру које се мора 

обезбедити замена или поправка опреме у року од 10 календарских дана од дана 

пријема пријаве квара извршене путем рекламације у случају да дође до отказа 

и/или неправилног рада испоручене опреме који доводи до отежаног рада или 

прекида рада рачунарске мреже која зависи од испоручене опреме. Такође, као 

додатно обезбеђење управо за ове ситуације, Наручилац је тражио и средство 

финансијксог обезбеђења – Банкарску гаранцију за добро извршење посла која 

се активира у случајевима да добављач не извршава своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором. 

С обзиром на све наведено, по оцени Наручилац није имао објективну потребу да 

за добро  под редним бројем 6 у Табели 1 тачке 3 Конкурсне документације – 
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Мини рачунар (Single Board Computer) тражи услугу обуке и техничке подршке и 

да за те врсте услуга неоправдано троши средства. 

2. Конкурсном документацијом је у тачки 11. Кадровски капацитет (стране 23 и 24) 

наведено да индустријски сертификати морају бити везани за понуђено 

серверско решење, понуђени систем за складиштење и понуђено решење за 

виртуелизацију. Дакле, сваки појединачни сертификат за понуђено серверско 

решење, понуђени систем за складиштење и понуђено решење за 

виртуелизацију мора бити издат од стране произвођача ових добара и односити 

се на решења које понуђач буде понудио, јер само такви сертификати гарантују 

да радно ангажована лица код понуђача имају знање да понуђено серверско 

решење, понуђени систем за складиштење и понуђено решење за 

виртуелизацију имплементирају (инсталирају) на локацији наручиоца. Сходно 

томе не би било прихватљиво да понуђач понуди примера ради серверско 

решење једног произвођача и да за то серверско решење за радно ангажовано 

лице достави сертификат неког другог произвођача.  Имајући у виду да 

различити произвођачи поседују различита решења у имплементацији одређених 

технологија, није прихватљиво да имплементацију понуђеног решења врши 

радно ангажовано лице код понуђача које има индустријски сертификат неког 

другог произвођача, а не оног произвођача чије је решење понуђено. Поред 

наведеног, за добра под редним бројем 2 и 3 у Табели 1 тачке 3 Конкурсне 

документације се захтева обука коју треба да врши радно ангажовано лице код 

понуђача које поседује индустријске сертификате за понуђено решење. Из 

наведеног јасно произилази да обуку може вршити само оно лице које има 

одговарајући ниво знања у вези са решењем произвођача које је понудио, а не у 

вези са решењем произвођача чије решење не нуди. С тим у вези, није 

прихватљиво да обуку врши лице које има сертификат неког другог произвођача 

зато што се рад на уређајима и решењима различитих произвођача може 

значајно разликовати те је из тог разлога и тражено да за свако понуђено 

решење лице које врши обуку има одговарајући сертификат тог произвођача чији 

је производ понудио како би АМРЕС инжењере обучио за рад на том понуђеном, 

а не неком другом решењу које није ни понудио. Поред наведеног, прихватиће се  

сeрвeрско решење, систeм зa склaдиштeњe података и рeшeње зa 

виртуeлизaциjу било ког произвођача, уколико наведена добра испуњавају све 

захтеве из техничке спецификације, при чему сертификати за серверско решење, 

понуђени систем за складиштење и понуђено решење за виртуелизацију морају 

бити издати од произвођача чије се сeрвeрско решење, систeм зa склaдиштeњe 

података и рeшeње зa виртуeлизaциjу нуди. 

3. Произвођачи тражених добара имају различите моделе сертификације при чему 

не постоји усвојена конвенција о стандардизованом називу сертификата 

различитих произвођача. Са друге стране, сертификати произвођача су 

уобичајено хијерархијски организовани тако да је у опису модела сертификације 

одређеног произвођача јасно назначено ком нивоу припада одређени сертификат 

издат од стране тог произвођача. Дакле, ниво сертификата се одређује на основу 

модела сертификације произвођача понуђеног добра. На пример, уколико модел 

сертификације произвођача понуђеног добра има 5 нивоа сертификације за 

понуђено решење, сматраће се да је први (почетни) ниво најнижи, пети ниво је 
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највиши док су сви остали (други, трећи и четврти) средњи нивои. У случају да 

произвођач понуђеног добра не издаје сертификате у више од два нивоа, те није 

могуће одредити средњи ниво, тада ће се применити оно што је одређено у тачки 

4.1.1 Конкурсне документацијепод редним бројем 11 Кадровски капацитет, 

односно: „Уколико произвођачи не издају сертификате у више од два нивоа (не 

постоји минимални, средњи и највиши ниво), понуђач може доставити 

сертификат којим се потврђује да је инжењер/и обучен/и да ради/е и на 

понуђеном решењу и на понуђеној опреми.“ Сходно наведеном, у тим  

случајевима прихватаће се сертификат који потврђује да је инжењер обучен да 

ради и на понуђеном решењу и на понуђеној опреми. 

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. 

 

  


