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ПРЕДМЕТ: Измене и одговори на питања у поступку јавне набавке мале вредности  
услуга са закључењем оквирног споразума UFED Cloud Analyzer-једногодишња 
лиценца, ЈН БРОЈ 219/19 
 
 
 Овим путем достављамо Вам измене и одговоре на питања у поступку јавне набавке 
мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума UFED Cloud Analyzer-
једногодишња лиценца, ЈН БРОЈ 219/19 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
„Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 
 
ПИТАЊЕ 1: Молим вас потврдите нам да додатних услова нема у овом тендерском захтеву. 
Позивам се на следећу реченицу из захтева: 
“Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН, који су наведени у табеларном 
приказу под редним бројем 1) и 2), понуђач доставља уз понуду.” 
 
ОДГОВОР –ИЗМЕНА 1: У питању је техничка грешка Наручиоца, у предметном псотупку 
нема додатних услова.   
 
У  новој важећој конкусрној документацији брише се део који се односи на додатне услове. 
 
 
 ПИТАЊЕ 2: Не видимо разлику између Изјаве X  и  Изјаве XII. Да ли је у питању грешка? 
 
ОДГОВОР 2 –ПОЈАШЊЕЊЕ:  У прилогу  број X  налази се  Oбразац изјаве понуђача о 
испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, дoк се 
прилог број XI  односи на Oбразац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.   
Закона у поступку јавне набавке мале вредности 
 
 
 ПИТАЊЕ 3: Изјава XV нема суштинског основа, пошто се уз UFED Cloud Analyzer е 
испоручује никакав хардверски додатак. То је случај са UFED Touch2 лиценцама! Ако 
планирате да објавите набавку и за продужење UFED Touch2 лиценци, предлажемо да се ове 
две набавке обједине због једноставности поступка. 
 
 
ОДГОВОР 3 – ИЗМЕНА: У pитању је техничка грешка Наручиоца и из конкурсне 
документације  објављене 01.11.2019. године  брише се   изјва број XV односно  Образац 
изјаве о достављању одговарајућих хардверских додатака – конектора  
Та кође се бришу посебни захтеви под тачком 2, a  који галсе: 
 
 „ 2. Добављач се обавезује да периодично доставља одговарајуће хардверске додатке – 



конекторе (каблове) у складу са развојем истих на трж ишту за све нове моделе за 2019. 
2020. и 2021. годину. 
Доказ: Образац изјаве којом се Добављач обавезује да ће достављати одговарајуће хардверске додатке – 
конекторе (каблове) у складу са развојем истих на тржишту за све нове моделе за 2019. 2020. и 2021. 
годину (Поглавље XV конкурсне документације).“ 
  
 
Све напред наведене измене се налазе у НОВОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
објављеној 06.11.2019. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на 
интернет страници Наручиоца (www.mup.gov.rs).  
 
 
Понуђачи су дужни да понуду доставе на новој конкурсној доклументацији објављеној 
06.11.2019. године. 
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