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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 19.10.2018. за јавну набавку добара – рачунарска опрема   – број јавне 

набавке  ЈН МВ ДМВрп I/ 15.1-2018 

 

 

 Дана 02.08.2018. потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - 

везана за јавну набавку добара – рачунарска опрема   – ЈН МВ ДМВрп I/ 15.1-2018 

 

 

ПИТАЊА   

 
Прво питање: Да ли је техницка греска на страницама од 5 до 9 конкурсне документације да је у 

колуну: јед. мере унет податак за колицину, а колонма: колицине је празна ? 

 

Друго питање: Један услова је каталог производа (страница 12). Да ли каталог производа мора да 

садрзи егзактно производе из јавне набавке, да ли мора да има и фотографије тих производа, да ли 

мора да има цене и да ли фотографије морају да одговарају испоруценим производима ? Мислимо 

да дефиниција каталога производа није довољно прецизна. 

 

Треће питање :  

у вези јавне набавке за рацунарску опрему један од специфицних услова је каталог производа. 

Нигде нисте навели како каталог производа треба да изгледа тј. Постоји могуцност да комисија 

елиминисе неке понудјаце из разлога сто нисте навели да ли каталог треба да има слике производа 

и да ли каталог мора да има приказане тразене производе из спецификације набавке са понудјеним 

ценама. 

Наиме сваки понудјац има право да обори цене из свог каталога и да цене у понуди за јавну 

набавку буду веце или низе услед флуктације на тристу или из пословних разлога. Остаје потпуно 

недорецено да ли је довољно испоруцити каталог без анализе његовог садрзаја односно ста он 

мора да задовољи ? 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 



  

1. Ради се о техничкој грешци. За све је јединица мере комада . 

2. и 3. У конкурсној документацији је јасно захтеван „  Каталог производа са јасно 

обележеним производима који се нуде“ , из тога је јасно да калог производа треба 

да садржи понуђени производ . Фоторафије и цене нису обавезне , не морају да се 

налзе у каталогу. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ ЈН МВ ДМВрп I/ 15.1-2018 


