Na strani 5 konkursne dokumentacije u okviru specifikacije za Desk top računar naveli ste: “Intel I3, 4Gb Ram, 500Gb
HDD, DVDRW, LAN, monitor 21,5". Kako je članom 70 stavom 2. Zakona o javnim nabavkama definisano da je naručilac
u obavezi da između ostaloge definiše potrošnju energije, nivo uticaja na životnu sredinu, energetsku efikasnost i
ekološke karakteristike; odnosno članom 71.stavom 1. način na koji se određuju tehničke specifikacije (definisanjem
min. vrednosti ili pozivanjem na neki domaći ili međunardoni standard) molimo vas da potvrdite da će se kao ispravnim
smatrati ponude koje sadrže modele koji poseduju EPEAT GOLD i Energy Star 5.0 a koji svojom regulativom obuhvataju
gore navedene obavezne kriterijume, Kao I da definišete u skladu sa članom 70 stavom 2. Zakona o javnim nabavkama
koje standarde iz oblasti potrošnje energije,uticaja na životnu sredinu,energrtsku efikasnost I ekološke karakteristike
moraju da ispunjavanju Desk top računari.
Srdačan pozdrav

__________________________________________________________________________
Поштовани,
Спецификација десктоп рачунара је сачињена у складу са потребама Учитељског факултета, а техничке
спецификације одређене на начин да “oне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају
опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца“ (Члан 70. став 1. ЗЈН).
Чланом 70. став 2. ЗЈН-а набројани су модалитети техничких спецификација које прецизније одређују
карактеристике добара, између осталог “утицај на животну средину, потрошњу енергије, потрошњу других
битних ресурса током коришћења производа“ ...“ као и друге карактеристике које се тичу производа као што су
назив под којим се производ продаје, терминологија, ознаке“…
Учитељски факултет је одредио техничке спецификације на један од начина како то предвиђа члан 71. став 1.
тачка 2. ЗЈН у којој је наведено да технничке спецификације могу бити одређене „у виду карактеристика или
функционалних захтева, који могу укључивати и еколошке карактеристике и захтеве у погледу енергетске
ефикасности и који морају бити довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме
одговарајуће понуде, а наручиоци да набаве добра, услуге или радове који су у складу са њиховим
објективним потребама“.
Из горе наведеног не проистиче обавеза наручиоца да дефинише потрошњу енергије, ниво утицаја на животну
средину, енергетску ефикасност и еколошке карактеристике деск топ рачунара. Понављам, дубоко смо уверени
да дате техничке спецификације прецизно одражавају захтеве Факултета и да омогућавају да се тражена добра
опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца.(члан 70. став 1).
Да би се избегла било каква фаворизација добављача десктоп рачунара, техничка спецификација не садржи
податке као што су фреквенција процесора, чипсет и име произвођача матичне плоче, такт меморије и слично.
Конкурсном документацијом је предвиђено да понуђачи морају поштовати важеће прописе и стандарде
прописане за десктоп рачунаре (тачка 5.17 конкурсне документације и обавезна Изјава коју понуђач мора да
потпише и овери о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(Изјава - Поглавље 11).
Иако техничком спецификацијом нису захтеване и прописане одређена потрошња енергије, ниво утицаја на
животну средину, енергетска ефикасност и еколошке карактеристике деск топ рачунара, понуде деск топ
рачунара које садрже моделе који поседују EPEAT GOLD i Energy Star 5.0 стандарде ће бити равноправно
разматране уколико наведени рачунари испуњавају тражене карактеристике или функционалне захтеве.
С поштовањем,
Светлана Леви

1

