Број: 01-6/2016/11
Датум: 14.11.2016.
Предмет: Добра – Рачунарска опрема за потребе пројекта „Mastering innovation in Serbia
through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in
innovation management (MAIN)“ по ПАРТИЈАМА 1 - 5; ЈН број 01-6/2016
Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи
одговор:
Питање:
На страни 22 конкурсне документације, у делу који се односи на додатне услове које је Наручилац
дефинисао искључиво за партију 2, за технички капацитет навели сте да понуђач мора имати
партнерски статус и ауторизацију произвођача опрема која је предмет набавке.
Као доказ сте навели да понуђачи достављају фотокопије одговарајућих сертификата, као и
фотокопију потврде (о партнерском статусу) произвођача HP и NetApp. Такође сте навели да
понуђач треба да достави фотокопије овлашћења произвођача HP и NetApp да је овлашћен да
продаје, пружа техничку подршку за софтвер и одржава опрему на теориторији Републике Србије,
насловљене на Наручиоца и на предметни поступак набавке.
Како одређене канцеларије произвођача у Србији имају правило да ауторизацију на начин који ви
захтевате издају само једном понуђачу, а ви сте кроз ову документацију прецизирали да желите
HP и NetApp уређаје, а самим тим и потврде од тих канцеларија, навођењем да мора да се достави
ауторизација издата од стране канцеларија или представништва произвођача, битно сте утицали на
смањење конкуренције (онемогућавање других квалификованих понуђача да дају понуде) као и
спречавање понуђача да учествују у овом поступку набавке. Из тог разлога молим Вас да
потврдите да ћете као доказ партнерства са наведеним произвођачима прихватити и достављен
доказ са сајта наведених произвођача (линк или други јавно доступан доказ) на ком се може
утврдити да је понуђач партнер са наведеним произвођачима.
На страни 22 конкурсне документације, у делу који се односи на кадровски капацитет сте навели
да понуђач током целокупног трајања Уговора мора да има ангажовано најмање:
2 инжењера са важећим сертификатом „NetApp Certified Data Administrator “
1 инжењера са важећим сертификатом „HP Accreditet Technical Professional – Server Solutions V2“
Као и код претходног става, навођењем овог услова сте утицали на смањење конкуренције. Да ли
сте пре расписивања услова које сте навели у овом поступку набавке урадили истраживање
тржишта у смислу да сте дошли до података колико фирми у Србији може да испуни ове услове?
Слажем се да аргумент да ви као Наручилац желите да се навођењем ових услова желите да
обезбедите да добијете квалитетну услугу, и то би имало смисла да у делу који се односи на
средства финансијског обезбеђења (део 5.11, страна 34) нисте навели да тражите меницу за добро
извршење посла и меницу за отклањање грешака у гарантом року. Поента та два средства
обезбеђење које да Вас као Наручиоца заштити да добијете квалитетну услугу, уколико је не
добијете од понуђача, свакако на основу тих средстава можете ангажовати неког „стручнијег“ ко

ће Вам пружити одговарајућу услугу, у случају да имас потребе за тим. Самим тим, навођење
кадровског капацитета нема реалну сврху, осим да онемогући већем броју квалификованих
понуђача да учествују у овом процесу набавке, као равоправни учесници.
Молим Вас да избаците услове наведене у делу који се односи на кадровски капацитет, јер самим
тим када је неко партнер ове две компаније има стручне људе и знање потребно да се ова набавка
успешно спроведе и да пружена услуга буде на задовољавајућем нивоу.
Одговор:
Ауторизацију произвођача може добити више понуђача што се показало у многим јавним
набавкама. Ово овлашћење произвођача је стандардан и уобичајен захтев у јавним
набавкама, којим произвођач у том моменту потврђује да је партнер способан да адекватно
и професионално изврши испоруку и услугу.
У политику произвођача и локалних канцеларија произвођача, наручилац није упућен.
Партнерски статус могу добити и фирме које се баве само продајом опреме, а не и
имплементацијом исте, тако да је из тог разлога и захтевани услов доказ о партнерском
статусу и ауторизација произвођача чиме се гарантује да је понуђач способан да изврши
тражене услуге. Како предмет набавке није само набавка добара већ и имплементација и
инсталација добара, ауторизација је обавезна, а доказ о партнерству je произвођача је могуће
приложити и са сајта произвођача али је обавезно да је партнер минимално Resale и Support
Certified. Уколико је понуђач већ партнер произвођача он већ поседује потврду о
партнерском статусу, чију копију може приложити уколико је потврда о партнерству важећа
и валидна у 2016. години.
Сертификати инжењера гарантују да ће услугу извршити сертификовани и обучени људи у
свему по захтеву наручиоца. Такође је битно да након извршења услуга (имплементације
опреме) сертификовани и обучени људи одржавају предметну опрему у трајању
произвођачке гаранције.
У самом услову кадровског капацитета, понуђачима је дозвољено да ангажују
сертификоване инжењере и по основу Уговора о раду ван радног односа, а не само Уговора о
раду на одређено или неодређено време чиме је омогућено да у самој јавној набавци може
учествовати више заинтересованих понуђача.
Трајање уговора (уговора о раду ван радног односа, уговора о раду на одређено време) о
ангажовању инжењера мора бити минимално 36 месеци после рока за испоруку добара
уколико они нису запослени на неодређено време. Уколико произвођач не испуњава обавезе
из гарантног рока ризикује осим наплате казне путем средстава обезбеђења те и да добије
негативну референцу чиме би довео у питање даље учествовање на Јавним набавкама.
Такође је могуће да понуду поднесе група понуђача чиме је омогућена већа конкурентност у
самом поступку јавне набавке.
Средства финансијског обезбеђења су уведена и да би се поред имплементације гарантовало
и одржавање опреме током целог периода трајања Уговора, односно у гарантном року.
Наручилац остаје при својим условима наведеним на страни 22 и 23.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку 01-6/2016

