
Наручилац
Библиотека града Београда
Кнез Михаилова бр. 56
Датум: 08.10.2018. године
Деловодни број: 04-641

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка опреме за презентовање, број јавне
набавке 1.1.8/2018

Дана 04.10.2018. године достављен је захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана
08.10.2018. године Комисија даје следећи:

О Д Г О В О Р

“Неправилности у конкурсној документацији на које указујемо у циљу њихове измене:
1) На страни 7/38 Конкурсне документације, у делу 5.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧК. 75 и ЧЛ. 76 ЗАКОНА, под тачком 2, подтачка 3) наручилац као
додатни услов за учешће у поступку предметне јавне набавке одређује „3) Да понуђена опрема
поседује техничке карактеристике захтеване у одељку IV Конкурсне документације;“.

Према чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама наручилац у конкурсној документацији одређује
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у погледу финансијског, пословног,
техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне
набавке. Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор
закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор, односно
да одбије понуде свих понуђача који тај капацитет немају. Дакле, додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке односе се на капацитет понуђача који му је, по процени наручиоца,
неопходан да би реализовао евентуално закључен уговор о јавној набавци, а тај капацитет
огледа се у потребном броју радника, машина, ниво пословних прихода којима би финансирао
извођење радова, потребно искуство, односно референце и сл., а који је у логичкој вези са
предметом набавке.

Према члану 70. Закона о јавним набавкама, којим су регулисана општа правила о техничким
спецификацијама, техничке спецификације представљају техничке захтеве који су обавезни и
саставни део конкурсне документације и у њима су описане карактеристике, у овом случају
добара, која се поступком јавне набавке прибављају. Наручилац је дужан да наведе техничке
спецификације у конкурсној документацији јер он њиховим одређивањем на објективан начин и
онако како одговара његовим потребама, заправо описује предмет набавке.
Стога, техничке спецификације (технички захтеви) представљају у ствари предмет јавне
набавке и никако не могу бити додатни услови за учешће у поступку.
Осим тога, наручилац приликом стручне оцене понуда, када буде за сваку примљену понуду
утврђивао да ли је одговарајућа, односно да ли потпуно испуњава захтеве из техичке



спецификације, може доћи у ситуацију да неодговарајућу понуду квалификује као
неприхватљиву, што у смислу Закона о јавним набавкама никако није исто, а у даљем току
поступка може бити од великог значаја.”

Одговор 1:
Чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 6) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), прописано је да испуњеност услова из
члана 76. став 2. Закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, као што су:
6) Декларације о усаглашености, потврда, акредитација и други резултати оцењивања
усаглашености према стандардима и сродним документима за оцењивање усаглашености, или
било које друго одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са
техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији.
Дакле, циљ овог услова је био да понуђач докаже да је понуђено добро усаглашено са
техничком спецификацијом, тј. да одговара захтевима наручиоца који су дефинисани
Техничком спецификацијом.
Како понуђачи не би били оштећени на било који начин и у недоумици на који начин доказују
да понуђено добро одговара захтевима наручиоца дефинисаним техничком спецификацијом,
наручилац ће извршити измену конкурсне документације, те ће понуђачи бити у обавези да, не
кроз додатни услов већ као саставни део понуду, доставе:
“Технички цртеж, детаљан опис и техничку документацију, односно каталог/извод из
каталога са техничким карактеристикама за понуђену опрему, које морају одговорати
захтеваним техничким карактеристикама из одељка IV. Конкурсне документације или
могу бити боље од захтеваних.
Уколико карактеристике понуђене опреме тражене техничком спецификацијом нису у
целости наведене у достављеној техничкој документацији односно, техничком цртежу
каталогу/изводу из каталога, потребно је уз техничку документацију односно
каталог/извод из каталога, доставити и изјаву произвођача или локалне канцеларије
произвођача да понуђена опрема поседује све захтеване техничке карактеристике из
поглавља IV Конкурсне документације или да поседује боље карактеристике од
захтеваних (навести карактеристике које су понуђене) за оне карактеристике које нису
садржане у достављеној техничкој документацији/каталогу/изводу из каталога (изјава
треба да гласи на Наручиоца и треба да буде издата за предметну јавну набавку).”

“2) На страни 6/38 Конкурсне документације, IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, наручилац
је описао елеменат предмета јавне набавке – кућиште, на следећи начин: „Кућиште које је
направљено од анодизираног алуминијума потребно је да се састоји од стопе кућишта, стуба
у које је могуће поставити електричне каблове, са простором за кућиште РС-а и закошену
површину за монтирање монитора од 32“. Кућиште је потребно да буде офарбано белим
прашкастим премазом. Димензије кућишта треба да буду: - Димензије стопе: 799,8 х 510 –
Димензије стуба: 830.8 х 170,9 – Димензије постоља за екран: 762 х 544 – Угао накошености
монитора: 40°“.

С обзиром на то да наручилац није захтевао технички цртеж, извод из каталога или сл. за
овај елеменат предмета набавке, поставља се питање како ће наручилац приликом стручне
оцене понуда утврдити да ли су пристигле понуде одговарајуће или неодговарајуће у смислу
Закона о јавним набавкама.”

Одговор 2:
Погледати претходни одговор “Одговор 1”.



“3) На страни 6/38 Конкурсне документације, IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, наручилац
је дефинисао елемент предмета јавне набавке – софтвер, као: „Софтвер за дизајнирање
презентационих садржаја за мониторе са TouchScreen технологијом.“.
Приликом дефинисања техничке спецификације предмета јавне набавке веома је важно да
кроз прецизне техничке спецификације јасно одреди предмет јавне набавке, да опише своје
потребе, како би на крају, реализацијом уговора о јавној набавци прибавио добро које је у
складу са његовим потребама, функционално и исправно. У интересу је наручиоца да прибави
добро које се набавља и да наменски, рационално и економичн располаже буџетским
средствима. Према чл. 61. ст. 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да припреми
конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву
понуду, што наравно подразумева да је и одговарајућа.
Овако, дефинисан, заправо недефинисан, елеменат предмета набавке, где није описано које
функције тражени софтвер треба да има, наручилац може доћи у ситуацију да му буде
понуђено решење из Microsoft Office пакета, примера ради Power Point, који може да послужи
у ову сврху, и који може бити понуђен понудом, а вероватно није задовољавајући за потребе
наручиоца. Неопходно је да наручилац опише овај елеменат предмета набавке, како би
понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде.”

Одговор 3:
Извршена је измена Конкурсне документације.

“Питања односно захтеви за појашњењем у вези са садржином конкурсне документације:
1)У делу 5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и ЧЛ. 76.
ЗАКОНА, под тачком 2., подтачка 2) наручилац захтева да понуђач „2) Да располаже
непходним техничким капацитетом и то:-да је понуђач овлашћени продајни и сервисни
партнер произвођача понуђене опреме на територији РС.“ Што се доказује „-потврде,
овлашћења или изјаве издате/ог од стране произвођача понуђене опреме или локалне
канцелариј произвођача опреме на територији РС, којом се потврђује да је понуђач овлашћени
продајни и сервисни партнер за понуђену опрему која је предмет ове јавне набавке. Потврда,
овлашћење или изјава треба да гласи на Наручиоца.
Питање: Како се предмет јавне набавке – Презентациони киоск са одговарајућим
персоналним рачунаром и софтвером за прегледање садржаја, састоји из четири елемента,
како и сам наручилац наводи у спецификацији, а један од елемената је чак софтверски, да ли
се додатни услов за уешће у поступку, па самим тим и документација којом се доказује
испуњеност истог, односи на сва четири елемента добра која се набавља или на поједине од
њих, и које?”

Одговор 4:
Не на све елементе. Додатни услов се односи на кућиште и монитор.

“2) На страни 6/38 За техничке уређаје од велике је важности да ли постављају унутар или
изван простора, пре свега јер место постављања захтева одређену врсту материјала и
отпорности.

Питање: Да ли је планирано да се презентациони киоск који је предмет јавне набавке постави
унутар објекта или напољу?”

Одговор 5:
Поставља се унутар објекта Билиотеке града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд.



“3) На страни 6/38 Конкурсне документације, IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, наручилац
је дефинисао елеменат предмета јавне набавке – монитор: „Монитор 32“, са функцијом
осетљивости на додир на 10 тачака и Touch технологијом Projected Capacitive, резолуције
мин.1920x1080, улази у монитор HDMI, Displej port i VGA.”

Питање: Који је захтевни осветљај траженог монитора? Да ли се поред капацитивне Touch
технологије може понудити и Infrared touch технологија?”

Одговор 6:
Осветљеност од 430 nts.
Не може се понудити Infrared touch технологија.

“4) На страни 6/38 Конкурсне документације, IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, наручилац
је дефинисао елеменат предмета јавне набавке – „Mini PC који у потпуности подржава рад
TouchScreen монитора.“.

Питање: На којој платформи треба да ради тражени Mini PC, Windows или Android?”

Одговор 7:
Windows 10 Pro 64 или одговарајући. Детаљније карактеристике PC су дате кроз измену
Конкурсне документације.

“5) Питање: Да ли презентацију прати аудио запис односно да ли је потребно да испоручено
добро има могућност репродукције аудио записа?”

Одговор 8:
Не, понуђено добро не треба да има могућност репродукције аудио записа.

У складу са напред датим одговорима наручилац је извршио измену Конкурсне
документације.

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама.
У прилогу достављамо измену Конкурсне документације – пречишћен текст.
Имајући у виду да је дана 08.10.2018. године измењена конкурсна документација, а како

је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда, нови рок за подношење понуда је 17.10.2018. године године до 10.00 часова.
Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење понуда дана
17.10.2018. године у 10.30 часова.

У прилогу достављамо обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности добара –

број јавне набавке 1.1.8/2018
образована Решењем бр. 04 - 630 од 28.09.2018. године


