
 
 ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 03/2014 
Ознака: 

Образац П 

 
„ ASSECO SEE“  d.o.o. 
Bulevar Мilutina Milankovića 19 g 
Beograd 
Mail: contact@asseco-see.rs 
 
                                                                        Заведено под бројем 04 – 7503 од 18.12.2014 
Cc: „SAGA“ 
Milentija Popovića 9 
Beograd 
Mail: milos.zivanovic@saga.rs 
                                                                               

ПРЕДМЕТ:   Појашњења, измена и допуна конкурсне документације сходно члану 
63. став  2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС број 124/2012. године) у 
отвореном поступку јавне набавке добра ЈНОП  03//2014, Сервери за Microsoft 
Dinamics NAV. 
 
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени на порталу УЗЈН 
и интернет страници ЈП Завода за уџбенике,  дана 26.11.2014. године                    
 
Сходно члану 63, став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012)  наручилац Јавно предузеће  Завод за уџбенике, Обилићев венац број 5. 
Београд на писмени захтев заинтересованих  лица:  

 
1  ASSECO SEE  d.o.o.   Bulevar Мilutina Milankovića 19 g Beograd  и 
2.  SAGA   Milentija Popovića 9  Beograd 

 
доставља одговоре,  појашњења,  конкурсне документације у отвореном поступку  јавне 
набавке ЈНОП  03/2014 добра: Сервери за Microsoft Dinamics NAV. 
 
 

Питања „ ASSECO SEE“  d.o.o 
1. Да ли је прихватљиво понудити CPU на 2,6 GHz? 

 
          Одговор:   
           Da, ukoliko zadovoljava sve ostale zahteve (U tehničkoj specifikaciji inače stoji CPU: 

2 x 6Core 2.6GHz 15MB) 
                 

2. Да ли могућност подршке за NAS приступ обавезан и зашто? 
 
           Одговор:   

Mogućnost NAS konekcije je obavezna zato što se na taj način omogućava korišćenje 
STORAGE i za NAS pristup (FILESHARE ...) 
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Питања „ SAGA“  d.o.o 

             
          „  S’ obzirom da je u skladu sa članom 10 i članom 12 zakona o javnim nabavkama, 
naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što je veću konkurenciju i jednakost 
ponuđača, a da nije neophodno da stavke iz konkursne dokumentacije budu od istog 
proizvođača opreme, molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i podelite je u dve 
partije (jedna serveri, a druga storage). 
 
Takođe, na strani 5 i 6 konkursne dokumentacije navedene su 2 stavke, a u obrscu strukture 
cena na strani 29 su 3 stavke. Molimo Vas da uskladite konkursnu dokumentaciju. „ 
 
              Одговор:   
 
У конкурсној документацији поштована су сва начела јавних набавки. 
 
Нису испуњени услови за обликовање јавне набавке по партијама, став је 
Комисије за јавне набавке.  
 
Конкурсна документација је усклађена, наше право је да у структури цене 
тражимо поједине ставке  које су за нас битне.  
 
Остало не промењено. 
           
Измена и допуна  објављени на Порталу управе за јавне набавке дана 18.12.2014.године 
и на интернет страни  ЈП Завода за уџбенике и послата електронском поштом лицима 
која су  имала захтеве за разјашњење конкурсне документације. 
       
 
С поштовањем, 
ЈП Завод за уџбенике 
Комисија за јавне набавке 
 
 
 


