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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-359/2017 

Број ЈНМВ К 32/17 

Дана: 31.07.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

      

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈНМВ К 32/17 – Лиценце – Партија 1, од дана 

27.07.2017. године, објављујемо одговор на наведена питања.  

 

 

Питање 1:    

За Партију 1, на основу већ датих сугестија кроз постављена питања, дали сте одговоре 

у смислу додавања описа " или одговарајуће" и минимум техничких услова, а онда у 

измењеној техничкој документацији сте проширили минимум техницких услова, на 

максимални опис продукта у намери додатног фаворизовања продукта. 

Сада је питање који је статус мин. технички захтева датих као иницијални одговор на 

званично питање и објављени на сајту као званично дати одговори.   

Ми сматрамо оодговоре на питања као Мин. Техничких захтеве званичним како сте и 

навели у одговору. 

Иако је у измењеној Конкурсној документацији дат врло детаљан и широк опис 

продукта који се накнадно Захтева, а нужно не мора да имплицира да је у питању F-

secure. 

Одговор на Питање 1: 

Понуђачи су дужни да поступају  према  последњој  измени конкурсне  документације  

објављеној на порталу за Јавне набавке 25.07.2017. Наручилац има право да техничком  

спецификацијом захтева техничке  карактеристике које  одговарају  његовим  

потребама  а  Понуђачи су дужни да понуде решење  које  одговара  техничкој   

спецификацији  и немају  право  сугерисања  које  су минималне техничке  

карактеристике јер  су оне  јасно наведене  у Измени  конкурсне  документације. Дакле 

уколико  имате решење које одговара захтеваној техничкој  спецификацији срдачно Вас 

охрабрујемо да доставите понуду. 
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Питање 2:    

 

Такође додали сте и додатни услов за Партију 1: 

 

Понуђено решење треба да буде препоyнато од стране Gartner-a као квалитативно 

стабилно решење. Мора да буде у Leader Magic Quadrant-u za Endpoint Protection 

Platforme 

 

Такође мишљења смо да је опет учињено не само фаворизовање одређене аналитичке 

компаније, једног аналитичког извора који је постављен као додатни елиминациони 

услов, већ се и даље овим иде у правцу и функцији да се оправда селекција само једног 

продукта уводећи само једну страну компанију као извор података иако се зна да свака 

аналитичка кућа има своју методологију и подаци су само информативног карактера за 

клијенте. 

Међутим постоје још неколико извора и других компанија аналитицких података, али 

није неопходно да их сада на овом месту наводимо које су то компаније јер верујемо да 

сте и Ви такође упознати. 

Тако да предлажемо да се овај додатни услов комплетно изостави, јер је у функцији 

фаворизовања. 

 

Одговор на Питање 2: 

Поштовани захваљујемо  се на мишљењу  и предлогу  који сте дали међутим одлука 

Наручиоца је да захтева решење које је у Leader Magic Quadrant  за Endpoint Protection 

Platforme. Gartner јесте информативног карактера али даје увид у квалитет решења. 

Овај услов испуњава више понуђача и њиме није нарушено обезбеђење  конкуренције.                       

     

 

 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 

 

 


