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Република Србија 

Први основни суд у Београду 

                  Су IV22-7-6/2020 

Дана,05.06.2020.године 

Београд, Булевар Николе Тесле 42а 

                                
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ  ПОНУЂАЧИМА 

 

Који су преузели Конкурсну документацију у отвореном поступаку за јавну набавку услуга 

– консолидованог решења за штампу број 02/20, за потребе Првог основног суда у 

Београду. 

Дана 04.06.2020. године потенцијални Понуђач је путем електронске поште упутио 

следеће питањe: 

 

Питање број 1: 

Конкурсном документацијом, Додатни условима, за Технички капацитет дефинисали сте 

између осталог и услове да понуђач примењује одређене системе менаџмента, за који 

услов сте навели да се достављају докази и то: 

-За систем менаџмента квалитета услугама SRPS ISO 9001:2008 

Напомињемо да сертификат са наведеним индексом тј. године 2008 је неважећи од 

септембра 2019., од када је на снази сертификат  ISO 9001:2015, 

-За систем менаџмента услугама ISO/IEC 2000-1:2011, где сте претпостављамо техничком 

грешком изоставили једну нулу, обзиром да је за наведени менаџмент сертификат ISO/IEC 

20000-1:2011, 

Те вас молимо да уважите наше сугестије и извршите измену конкурсне документације у 

поменутим деловима. 

 

Одговор: 

Комисија је заузела став да се због техничких грешака врши измена на следећим странама 

конкурсне документације: 
 

1) страна бр. 6 од 52 конкурсне документације Додатни услови 3) Технички 

капацитет: тачка б) у којој је наведено следеће: 

 

б) Фотокопија сертификата важећег стандарда  SRPS ISO 9001:2008 , 

  -Фотокопија сертификата важећег стандарда ISO/IEC 2000-1:2011 и 

  - Фотокопија сертификата важећег стандарда SRPS ISO/IEC27001:2014 

 

мења се у страну бр. 6а од 52 и гласи  

 

„б) Фотокопија сертификата важећег стандарда  SRPS ISO 9001:2015 , 

  -Фотокопија сертификата важећег стандарда ISO/IEC 20000-1:2011 и 

  - Фотокопија сертификата важећег стандарда SRPS ISO/IEC27001:2014“ 
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2) страна бр. 8 од 52 конкурсне документације где је наведено следеће: 

 

Наручилац је у складу са потребама и локацијом уређаја на терену поделио захтев за 

техничке карактеристике уређаја и функционалност уређаја и система на 3 типа уређаја у 

складу са табелама у прилогу и 12 скенера:, и 

 

Сви понуђени уређаји за штампу у систему као и решење за праћење сервисних 

интервенција и праћење корисника штампе морају бити од истог произвођача. 

 

мења се у страну бр. 8а од 52 и гласи:  

 

„Наручилац је у складу са потребама и локацијом уређаја на терену поделио захтев за 

техничке карактеристике уређаја и функционалност уређаја и система на пет типова 

уређаја и један тип скенера у складу са табелама у прилогу:“ и 

 

„Понуђени уређаји за штампу Тип 1, Тип 2, Тип 3 и Тип 4  као и решења за мониторинг 

грешака и нивоа одржавања - СЛА (Device Management) и праћење штампе по 

корисницима и за аутентификацију корисника (Accounting и Authentification ) морају 

бити од истог произвођача“ 

 

Напомена: 

 

Наручилац обавештава потенцијалне Понуђаче да се рок достављања понуда неће 

продуживати, зато што су у питању техничке грешке и наведене измене не могу да 

проузрокују  потешкоће  Понуђачима у припремању понуда. 

Прилог измењене стране 6а и 8а од 52 

                                              Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број 02/20 

 
 


