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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-560/5б 
Дана: 14.06.2019. године  

 
На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског стандарда 
Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: 
Наручилац) дана 14.06.2019. године упућује 
 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку услуга  

Редни број набавке: ЈНМВ 12/2019 
Набавка добара -  опрема за видео надзор 

 
 
I. Заинтересовани понуђачи су дана 12.06.2019. године у 10:28 часова и 14.06.2019. у 
12.07. путем електронске поште упутили питања: 
 
1. Питање: 
 
Постовани да ли је за додатни услов који се односи на МАФ, могуће доставити 
ауторизацију овлашћене канцеларије генералног дистрибутера за Србију, код кога су 
иначе сертификовани сервисери. 
 

Питање 2. 

На страни 21 од 44 пише: 

9. Услов: да понуђач поседује документ о ауторизацији понуђача, издат од стране 
произвођача опреме која је предмет набавке (камере, снимачи, интерграцијски 
софтвер), да понуђач може да испоручи, инсталира, конфигурише и пусти у рад 
понуђена добра уз обавезно навођење Наручиоца, назива и броја предметне набавке.  

Доказ: фотокопија документа о ауторизацији издатог од стране произвођача.  

 Да ли Понуђач испуњава наведени услов ако достави тражену ауторизацију од 
Овлашћеног дистрибутера Произвођача опреме за Србију? 

Контактирали смо Произвођача опреме Dahua, не можемо добити ауторизацију за ову 
набавку, већ је дата другом Понуђачу. Обзиром да сваки произвођач има специфичне 
техничке карактеристике опреме, и да се опис који је наведен односи само на опрему 
произвођача Dahua, немогуће је понудити опрему другог Произвођача која по свим 
карактеристикама одговара наведеној. Молимо Наручиоца да измени конкурсну 
документацију односно техничке карактеристике опреме тако да не ограничава 
конкуренцију на само једног понуђача који једини може добити ауторизацију 
Произвођача Dahua. У супротном принуђени смо да поднесем Захтев за заштиту права. 
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Одговор на питање бр. 1 и 2:  

 
Да може се доставити и ауторизација овлашћеног дистрибутера за Србију. 
 
Наручилац мења конкурсну документацију на следећи начин: 
 
1. Уместо како је наведено у Прилогу 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75 и 76 зјн и упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке  на страни бр. 21/44  конкурсне документације :   
 
9. Услов: да понуђач поседује документ о ауторизацији понуђача, издат од стране 
произвођача опреме која је предмет набавке (камере, снимачи, интерграцијски софтвер), да 
понуђач може да испоручи, инсталира, конфигурише и пусти у рад понуђена добра уз 
обавезно навођење Наручиоца, назива и броја предметне набавке. 
 
Доказ: фотокопија документа о ауторизацији издатог од стране произвођача.  
 
исправно је и треба да стоји: 
 
9. Услов: да понуђач поседује документ о ауторизацији понуђача или овлашћеног 
дистрибутера за територију Републике Србије, издат од стране произвођача опреме која је 
предмет набавке (камере, снимачи, интерграцијски софтвер), да понуђач може да испоручи, 
инсталира, конфигурише и пусти у рад понуђена добра уз обавезно навођење Наручиоца, 
назива и броја предметне набавке. 
 
Доказ: фотокопија документа о ауторизацији издатог од стране произвођача или 
овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије.  

Питање 3. 

На страни  22 и 23 од 44 пише: 

Понуђачи су обавезни да изврше увид у објекте у којем ће вршити предметне услуге уз 
претходну најаву на адресу електронске поште goran.jokic@scns.rs. Особа за контакт је 
Горан Јокић (шеф службе за физичко-техничко обезбеђење, видео надзор и транспорт).  

Понуђач који није извшио увид у објекте Наручиоца и понуда која не садржи оверен 
образац Изјаве Понуђача (Прилог 13.) биће одбијена као неприхватљива и неће се узети 
у разматрање. 

Обавештавамо Наручиоца да је Републичка комисија, у својим многобројним 
решењима, констатовала да је обавезан обилазак локација непотребан и 
дискриминаторски услов, те захтевамо да исти избришете или да исти евентуално 
предвидите само као могућност, никако као додатан услов за учешће у предметној 
јавној набавци. 

Одговор: 
 
Наручилац мења конкурсну документацију на следећи начин: 
 
Уместо како је наведено у Прилогу 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 
и 76 зјн и упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 
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поступку јавне набавке  на страни бр. 22 и 23/44  конкурсне документације :   
 

ПОСЕБАН ЗАХТЕВ: 
 
Да је понуђач извршио увид у пословне просторије наручиоца. 
 
Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 
попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом (Прилог 13.) 
 
Понуђачи су обавезни да изврше увид у објекте у којем ће вршити предметне услуге уз 
претходну најаву на адресу електронске поште goran.jokic@scns.rs. Особа за контакт је 
Горан Јокић (шеф службе за физичко-техничко обезбеђење, видео надзор и транспорт).  
 
Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника 
понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је 
дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао предметне локације (Прилог 13.), 
коју ће му својим потписом оверити и овлашћени представник Наручиоца. Увид у 
објекте у којем ће се вршити испорука и монтажа добара и пружања пратећих услуга 
могуће је извршити радним даном, од 12.06.2019. године закључно са 18.06.2019. 
(последњи радни дан пред рок за подношење понуда) године, у времену од 10.00 - 13.00 
часова.  
 
Понуђач који није извшио увид у објекте Наручиоца и понуда која не садржи оверен 
образац Изјаве Понуђача (Прилог 13.) биће одбијена као неприхватљива и неће се узети 
у разматрање 
 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 
 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник заједничке 
понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 
 
Исправно је и треба да стоји: 
 

ПОСЕБАН ЗАХТЕВ: 
 
Понуђачима је омогућен увид у објекте у којем ће вршити вршити испорука и монтажа 
добара и пружања пратећих услуга уз претходну најаву на адресу електронске поште 
goran.jokic@scns.rs. Особа за контакт је Горан Јокић (шеф службе за физичко-техничко 
обезбеђење, видео надзор и транспорт).  
 
Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника 
понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. Увид у објекте у којем ће се 
вршити испорука и монтажа добара и пружања пратећих услуга могуће је извршити 
радним даном, од 12.06.2019. године закључно са 20.06.2019. (последњи радни дан пред 
рок за подношење понуда) године, у времену од 10.00 - 13.00 часова.  
 
 
II. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

Рок за подношење понуда је 21.06.2019. године до 10,00 часова. 
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III. Контакт особа: Адриана Бањанин, javne.nabavke@scns.rs. 
 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  


