АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број:429/2018-Д-I/,,Датум: 25.07.2018. године
Београд, Теразије 51V
ТИ

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
1412015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности број 412018 за набавку
рачунарске опреме (хардвера-ласерских штампача), на захтев заинтересованог лица даје,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Дана 23.07.2018. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило
захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
4/2018, који је заведен у Агенцији под бројем 429/2018-Д-1/4. Заинтересовано лице је
замолило да из конкурсне документације избаци део који се односи на енергетску
ефикасност, јер је 20.02.2018. године истекао споразум ЕУ-САД.
Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници, следеће информације односно објашњења:
У конкурсној документацији на страни 6. и 7. У делу техничких карактеристика затраже но је
да предметни производи буду усклађени са стандардима: EnergyStar, односно да се
понуђени модели налазе излистани на следећој интернет адреси: https://www.euenergvstar.org/.
Истичемо да је наведени захтев у складу са следећим правним прописима важећим
у Републици Србији:
1. Законом о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број
111/15) и чланом 5. став 1. тачка 3. који прописује да је "ефикасно коришћење енергије
коришћење енергије за квалитетно обављање одговарајућих активности и пружање
услуга на начин којим се постиже минимална потрошња енергије, у оквиру техничких
могућности савремених постројења, опреме и уређаја". Такође члан 69. став 2. и 3.
наведеног Закона прописују да су .Наручиоци јавне набавке у поступку јавне набавке
добара, услуга и радова из става 1. овог члана дужни да, приликом израде конкурсне
документације узимају у обзир и енергетску ефикасност добара, услуга и радова и да
"Министар прописује минималне критеријуме у погледу енергетске ефикасности у
поступку јавне набавке добара, услуга и радова".
2. Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у
поступку јавне набавке добара ("Службени гласник РС", број 111/15), где се у члану 7. ставу

1. и 2. прописује да је "ознака Тип I ENERGY STAR доказ да канцеларијска информатичка
опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ. Поред доказа из става 1. овог члана,
канцеларијска информатичка опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ и ако се налази
на списку производа који испуњавају ЕNЕRGУ STAR критеријуме енергетских својстава".
Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности број 4/2018 за набавку рачунарске опреме (хардверска-ласерски штампачи).
Рок за подношење понуде остаје непромењен (01.08.2018 године до 12:00 часова).
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