
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења број 1 за јавну набавку 

број 404-02-309/2013-11   

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-309/2013-11  за 

доделу уговора о набавци рачунарске и комуникационе опреме за коју је позив 

објављен на Порталу Управе за јавне набавке  portal.ujn.gov.rs као и на интернет 

адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 19.11.2013. године,  Наручилац је, дана 

22.11.2013. године електронском поштом примио два дописа потенцијалних 

понуђача са постављеним питањима следећег садржаја: 

1. Молимо Вас да нам одговорите да ли ћете прихватити понуду као 

исправну ако доставимо техничку документацију на енглеском језику? 

2. У техничкој спецификацији за бежични телефонски апарат је захтевано 

да има могућност приказивања датума и времена трајања разговора. Замолили 

бисмо Вас да нам појасните, да ли се тражена карактеристика односи на приказ 

времена трајања разговора у току и након завршетка истог или Вам је потребан 

модел који има листу са идентификацијом позива? 

3. Замолили бисмо Вас да нам појасните, да ли захтевате на меморандуму 

интернет адресу произвођача где је наведена понуђена конфигурација, за сваки 

понуђени артикал или само за десктоп рачунаре? 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следеће одговоре: 

 

1. Како је наведено у поглављу III конкурсне документације, понуђач је 

дужан да у образац понуде наведе BRAND NAME / МОДЕЛ  који испуњава 

тражене захтеве из Обрасца спецификације и да достави на свом меморандуму 

тачну интернет адресу сајта где је наведена понуђена конфигурација (односно 

модел опреме из спецификације), у супротном понуда ће бити неприхватљива.  

Наручилац није захтевао од понуђача да уз понуду доставе и техничку 

документацију за наведену опрему, а уколико понуђач жели да достави исту, она 

може бити на енглеском језику. 

2. Као што је и наведено у поглављу III, у делу који се односи на техничке 

карактеристике телефонског апарата, Наручилац је захтевао да понуђени модел 

има могућност идентификације позива и приказивање листе одређеног броја 

позивалаца са или без времена трајања тих разговора (није захтевано колико 

позивалаца памти). Апарат мора имати могућност приказивања датума и сата на 

дисплеју, као и времена трајања разговора који је у току. 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: 404-02-309/2013-11   

Датум: 25.11.2013. године 
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3. Понуђач је дужан да достави на свом меморандуму тачну интернет 

адресу сајта где је наведена понуђена конфигурација за све врсте, односно 

понуђене моделе опреме из спецификације, а не само за десктоп рачунаре. 

  

Напомињемо да додатне информације и појашњења у вези са припремањем 

понуде представљају саставни део конкурсне документације. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
 

Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и 

на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу 

преузети електронским путем. 
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