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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 77/2019 
Број:404-77-1577/2019-IIIı-10 
Датум: 06.02.2020. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

         Деловодни број: 404-77-1577/2019-IIIı-10 
 

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 77/2019 – Набавка 
сервера и пратеће опреме 

 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам 

одговоре на питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ 1:  
 
Поштовани,  
 

Као доказ за додатни услов тражили сте да приложимо да имамо ангажовано или 
запослено једно лице са лиценцом 453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих 
мрежа и система, као и да доставимо фотокопију важеће лиценце, са потврдом ИКС и 
одговарајући М образац. 
 

Молимо Вас да нам потврдите да је довољно да приложимо фотокопију важеће 
лиценце са потврдом ИКС без М образца, обзиром да је у питању ангажовано а не запослено 
лице. 
 
ОДГОВОР 1:  
 

Доказ о ангажованом лицу може бити Уговор о делу, односно ангажовању лица које 
мора имати све наведене квалификације лиценцу 453-доказ фотокопија важеће лиценце и 
потврда ИКС, док уместо М образца доказ о ангажовању може бити Уговор склопљен између 
фирме и ангажованог лица.За запослено лице доказ је одговарајући М образац. 

 
ПИТАЊЕ 2: 
 
У техничкој документацији, на страни 6, ставка 3, стоји да је захтеван десктоп рачунар са 
процесором Intel i9-9980HK. 
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С обзиром на чињеницу да је наведени процесор из серије процесора намењених мобилним 
рачунарима (link: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/192990/intel-core-i9-
9980hk-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html?wapkw=i9-9980HK), те да није примењив у 
овом случају, молимо вас да прецизирате који би вам процесор из десктоп серије процесора 
одговарао. 
 
ОДГОВОР 2: 
 
Уместо тог процесора може процесор: 
INTEL Core i9-9900K 3.60GHz (5.00GHz) Intel® 1151, Intel® Core™ i9,  
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/core/i9-processors/i9-9900k.html  
 
ПИТАЊЕ 3: 
 
Поштовани, 
 
На страни 28 конкурсне документације Образац понуде одредили сте да упишемо у ком року 
се врши сервисирање, као и да доставимо спецификацију поправки која спада у сервис 
рачунара. 
 

Да ли можете да појасните шта тачно подразумевате под сервисирањем у гарантном 
року, тачније на које поправке се односи захтев, обзиром да се вршење сервиса као замена 
уређаја врши искључиво у случају када је неисправност испорученог добра у питању, а не 
штета која је настала од стране купца? 

 
Такође у моделу уговора на страни 31. члан 7., навели сте да се продавац обавезује да 

врши сервис у гарантном року на адреси купца, а исти може да врши само овлашћени сервис 
од стране произвођача. Како се одређена добра која су предмет набавке не могу сервисирати 
на локацији Наручиоца, молимо Вас да редефинишете тај део у конкурсној документацији и 
јасно одредите по ставкама на која предметна добра се односи сервис на адреси купца, док се 
друга преузимају и сервисирају у овлашћеном сервису. 
 

Молимо Вас и да објавите процењену вредност набавке. 
 
ОДГОВОР 3: 
 

Сервисирање у гарантном року подразумева све неопходне поправке, непредвиђене 
радове и трошкове на испорученим добрима у гарантном року од стране испоручиоца да би 
се неисправна опрема довела у функционално тј. исправно стање. 
 Сервисирање у гарантном року не обухвата кварове односно неисправност која настаје 
услед механичког оштећења, неадекватне употребе, оштећења услед варијација мрежног 
напона, прикључивања на неадекватни напон, коришћења на температурама и влажности ван 
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опсега датог у техничкој документацији за сваки уређај, неовлашћеним сервисирањем од 
стране наручиоца добара и услед дејства више силе (гром, поплава или пожар). У складу са 
правилником о безбедности информационог – комуникационог система, неопходан сервис 
односно поправке и радње које подразумевају непосредан физички приступ испорученој 
опреми се обављају на адреси и у просторијама Купца. 
 

Сервис на адреси купца се односи на све ставке из спецификације понуде. 
 

Међусобни пословни односи испоручиоца и произвођача опреме нису предмет ове 
набавке. 
 

У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац није дужан да објави 
процењену вредност јавне набавке. 
 
На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке  2020. 
                                           

 
Службеник за јавне набавке – члан комисије 
                          

                                                                                Дејан Дејановић                                             
Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


