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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Број: 130-404-175/2013-02 
Дана: 15.11.2013. године 

НОВИ САД 
 

  
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези са 

припремањем понуде 
 

Поводом постављеног питања потенцијалног понуђача за појашњење 
конкурсне документације, путем електронске поште,  које се односи на 
Јавну набавка  услуге једногодишњег одржавање сервера типа rack 

server DELL™ PowerEdge™ R710, софтверске инфраструктуре сервера 
и пратеће опреме, а    

     у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, достављамо 
следеће одговоре на ваша питања: 

Питање бр. 1: 
На страни 41/59 конкурсне документације, у оквиру члана 1 модела 

Уговора стоји:“Добављач се обавезује да на извршење услуге 

једногодишњег одржавања сервера типа rack server DELL™ PowerEdge™ 
R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме за потребе 

наручиоца. Добављач се обавезује да током трајања уговора обезбеди 
резервне делове и потрошни материјал за опрему која је предмет 
одржавања остале рачунарске опреме и целокупног система уговорене 

услуге, редовних обилазака и ванредних интервенција на основу 
спроведеног поступка јавне набавке, ЈН ОП 6/13. и отклони сваки квар и по 

потреби замени покварене делове и потрошни материјал“. 
Молимо вас да потврдите да су понуђеном ценом у оквиру предметне јавне 
набавке обухваћене све услуге и путни трошкови везани за спровођење 

услуга каје су предмет јавне набавке, али да понуђеном ценом нису 
обухваћени резервни делови и потрошни материјал и да ће ти замњњени 

делови и потрошни материјал, додатно бити фактурисани у складу са 
спецификацијом на радном налогу Добављача, потписаним од стране 
овлашћеног лица наручиоца. 

        
Оговор на питање бр. 1: 

-У члану 1 модела уговора није написан следећи текст: 
„и отклони сваки квар и по потреби замени покварене делове и потрошни 
материјал“ које сте ви навели у вашем питању. 

-Члан 1 модела уговора гласи: 
„Предмет Уговора је извршење услуге  једногодишњег одржавања сервера 

типа Rack Server DELL™ PowerEdge™ R710, софтверске инфраструктуре 
сервера и пратеће опреме за потребе Наручиоца.   
Добављач се обавезује да током трајања уговора обезбеди резервне делове 

и потрошни материјал за опрему која је предмет одржавања остале 
рачунарске опреме и целокупног система уговорене услуге, редовних 
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обилазака и ванредних интервенција, на основу спроведеног поступка јавне 
набавке, ЈН ОП 6/13 (у даљем тескту: услуге). 

 Врста, количина и цена услуга утврђене су према опису Наручиоца, у 
Конкурсној документацији број 130-404-175/2013-02 од 17.10.2013. године, 

а исказане су у техничкој спецификацији услуга и прихваћеној Понуди 
Добављача број:_______________ од ___________2013. године. 

Понуда и техничка спецификација услуге из става 3. овог члана чини 

саставни део овог уговора“. 
Из наведеног члана произилазе јасно дефинисане обавезе понуђача  

да обезбеди резервне делове и потрошни материјал за опрему која је 
предмет одржавања остале рачунарске опреме и целокупног система 
уговорене услуге. 

У цену услуге, која ће бити дата у понуди, требају збирно бити 
исказани сви трошкови понуђача који су неопходни за квалитетно и 

благовремено извршење предметне услуге  из Конкурсне документације.  
    
 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 
набавкама, се у писаном облику доставља заинтересованом лицу, и 

истовремено се информација објављује на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца. 

 
  ЧЛАН КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

КОЈИ ИМА ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИКА 

 
                                                       Јанош Добаи 

 
 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 


