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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ  ПОНУЂАЧА У  ВЕЗИ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЗА СА 

ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН БР. 26/2019 „IBM mainframe” 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 1: Молимо вас за појашњење које се односи на прихватљивост 

форме образаца „XI ПОТВРДА О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА“ и начина попуњавања истих, које су доказ 

реализације пројеката у Z-Mainframe технологији. По Одлуци о обустави отвореног постука јавне набавке 

добара „IBM Mainframe“ ЈН 7/2019 од 25.4.2019.године се наводи да се понуда 117-04-19 од 8.4.2019. групе 

понуђача Khaoticen d.o.o. из Београда и SWG&M d.o.o. из Београда одбија као неприхватљива, а из разлога 

што Понуђач у својој понуди није доказао да испуњава додатни услов пословног капацитета, под тачком 

6.2, а који се односе на испоруку и инсталацију хардвера како је захтевано конкурсном документацијом 

Наручиоца. 

Са циљем да избегнемо потенцијалну непрецизност потврда о реализованим пројектима у новом поступку 

бр.26/2019, молимо вас да нам потврдите да сте сагласни да референтни наручилац приликом 

попуњавања образаца „XI ПОТВРДА О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА“ има право да поред свих захтеваних 

података, унесе и податке о хардверу који је испоручен и инсталиран. Уз ове потврде ће бити достављени 

и прилози као саставни део потврде. 

У прилогу вам достављамо форму тако попуњене потврде о реализованим пројектима.  

ОДГОВОР 1: Потврда о реализованим пројектима, минимално, мора садржати све елементе захтеване 

конкурсном документацијом. У случају да потврда коју потенцијални понуђач достави садржи више од 

минимално захтеваних података то се неће сметрати као мањкавост потврде. 
 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 2: На основу ваше одлуке о обустави отвореног поступка јавне 

набавке добара „IBM MAINFRAME“ ЈН 7/2019 од 25.04.2019. године да се понуда 117-04-19 од 8.4.2019. 

групе понуђача Khaoticen d.o.o. из Београда и SWG&M d.o.o. из Београда одбија као неприхватљива, а из 

разлога што Понуђач у својој понуди није доказао да испуњава додатни услов пословног капацитета, под 

тачком 6.2, а који се односе на испоруку и инсталацију хардвера као и на основу Позива за преговарачки 

поступкак ЈН 26/2019 од 07.05.2019, молимо вас за следеће појашњење: 

1. Да ли је на основу члан 35.1.1 на који се позивате довољно доставити само допуну претходне 

понуде 

. додатни услов пословног капацитета под тачком 6.2, а који се односе на испоруку и инсталацију 

хардвера, 

2. Уколико је потребно доставити нову понуду молимо  вас да онда померите рок за подношење 

понуда за 20 дана, јер за рок за добијање нове Потврда од произвођача или локалне канцеларије 

произвођача опреме да је понуђач овлашћен за продају предметне опреме, минимум 20 дана што 

је немогуће испунити у року од 5 дана, који је наведен у конкурсној документацији. 

3. Наравно, у случају да прихватате  претходно достављену Потврду од произвођача или локалне 

канцеларије произвођача опреме да је понуђач овлашћен за продају предметне опреме, као 

 

 



валидну, тај рок може бити краћи од 10 дана јер је толико потребно да извадимо нову банкарску 

гаранцију. 

 

 

ОДГОВОР 2:  Наручилац је у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона за набавку добара „IBM 

mainframe“ покренуо преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда и позвао вас 

да у складу са Законом допуните своју понуду  тако да је учините прихвтљивом.  

У складу са наведеним потребно је поступати у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавке. 

Поред доказа које сте обавезни да доставите како бисте своју понуду учинили прихватљивом, потребно је 

да доставите све обрасце попуњене и оверене из конкурсне документације Наручиоца а за преговарачки 

поступак са објављивањем позива за достављање понуда као и важећа средства обезбеђења. 
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