
ЈН 02/18 НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

1.ПИТАЊЕ: 

Поштовани, 

На страни 3/31 наведено је да наручилац у једном од случаја може да активира менично средство 

обезбеђења за добро извшење посла, уколико понуђач не достави понуду под повољнијим 

условима него што је пронашао наручилац. Како је рачунарска опрема врло широк појам, а 

понуђачи су специјализовани само за одређене брендове и групе опреме, постоји реална 

вероватноћа да за део опреме којим се ми бавимо не можемо имати исту цену, коју би наручилац 

могао да пронађе. Такође, овде је у питању пројектна продаја коју не бисте требали да мешате са 

малопродајом. У малопродајама се може десити да чисте лагер и да зато продају производе испод 

цене или се може десити да чисте лагер и да зато продају производе испод цене или се ради о 

производима који су намерени искључиво за малопродајне објекте, те у тим случајевима не 

можемо бити повољнији нити су нам такви производи добављиви. Због свега наведеног Ваш захтев 

за активирање менице у случају да понуђач нађе повољнију понуду би требало да изоставите, јер 

се опрема не може генерализовати и у великој мери зависи од конкретног производа, произвођача 

и модела ко ће бити повољнији и имати бољу цену. Молим Вас да још једном размотрите Ваш 

захтев у светлу наведених информација и евентуално ако нећете да га изоставите да га на другачији 

начин облачите како би се понуђачи, који не раде одређене брендове или врсту робе заштитили. 

ОДГОВОР: 

Поштовани, 

На страни 10., као и на страни 24. Конкурсне документације ЈН 02/18 је формулисано да се менице 

неће реализовати из разлога објективне немогућности понуђача/добављача да дају понуде. Та 

формулација се односи и на случај кад приликом провере цена Наручилац уочи да постоје 

одступања у цени између најповољније понуде добављача по конкретном позиву на понуду и 

понуде коју је нашао Наручилац. У том случају Наручилац ће од најповољнијег понуђача по 

конкретном позиву на понуду, затражити да у поновљеној понуди прикаже повољнију или исту цену 

за тражени производ у односу на понуду коју је нашао Наручилац. Меница се неће реализовати ако 

по поновљеном позиву на понуду понуђач услед објективне немогућности не да понуду са истом 

или повољнијом ценом. 

Намера наручиоца је била, не да нарушава добре пословне односе, него да спречи прекомерно 

трошење буџетских средстава плаћајући за тражена добра већу цену него што коштају на тржишту. 

ПИТАЊЕ 2 

Молим Вас да потврдите да се рок за достављање понуда од 24 часа односи на један радни дан. У 

смислу ако рок пада на суботу или празник да се помера на следећи радни дан. 

ОДГОВОР: 

Рок од 24 часа се односи на један радни дан. 


