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Београд
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ХАРДВЕРА, СОФТВЕРА И
ОБУКЕ ЗА ДИГИТАЛНУ ФОРЕНЗИКУ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: II//2/2018
Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке добара - хардвера, софтвера и обуке за
дигиталну форензику јавна набавка број: II/2/2018 затражио је појашњење конкурсне
документације.
ПИТАЊЕ 1:
1. «Захтеване техничке карактеристике опреме Хардвер и софтвер за дигиталну
форензику (стр 5 и 6 КД) поседује само један произвођач те друге производе
није могуће понудити.
Tехнички захтеви преузети су из техничких листова произвођача хардвера и
софтвера компаније „Guidance Software“, која је део „OpenText“ групе.
Компанија „Guidance Software“ има своју велику мрежу дистрибутера у Европи,
међутим њен једини дистрибутер у региону је компанија „INsig2 d.o.o.“ из
Хрватске.
С обзиром да као додатни услов из члана 76. ЗЈН, захтевате изјаву о
ауторизацији произвођача специфицираног хардвера и софтвера за територију
Републике Србије и да у истој потврди произвођач треба да наведе који ће
сервисер у животном веку опреме бити задужен за одржавање опреме, а да као
доказ захтевате потврду произвођача добара или представништва произвођача за
територију Републике Србије, оверену и потписану од стране представништва
произвођача за тероторију Републике Србије да је Понуђач овлашћен за продају
понуђене опpемe и да постоји овлашћени сервисер који ће у животном веку
опреме бити задужен за одржавање опреме (стр 9 КД), очигледно је да се на овај
начин омогућава компанији „INsig2 d.o.o.“ из Хрватске да буде једини
ауторизован понуђач за продају и сервис специфицираног хардвера и софтвера у
овом поступку.
Молимо вас да уклоните овај додатни услов којим у потпуности искључујете
конкуренцију и да, у складу са чланом 72. ЗЈН, измените техничку
спецификацију тако да више понуђача може да учествује у предметном поступку
јавне набавке и то тако што ћете уважити наш аргумент и одустати захтева за
потврдом произвођача понуђених добара или представништва произвођача за

територију Републике Србије, као и од овлашћеног сервисера на територији
Републике Србије, јер такав не постоји у случају поменутог произвођача.»
ОДГОВОР:
Имајући у виду да је за регион којем припада Република Србија, једини
овлашћени дистрибутер „INsig2 d.o.o.“ из Хрватске наручилац ће овај услов
изоставити из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2:
«Такође указујемо на чињеницу да је специфицирани уређај „Tableau TD3
Forensic Imager Kit“ престао да се производи 2017.године, те да постоји нова
генерација уређаја са другом ознаком која испуњава специфициране, али пружа
и додатне функционалности.
Узимајући у обзир наведене околности да ли прихватате нову генерацију
производа, која је наследила у конкурсној документацији специфицирани уређај
и испуњава све захтеве?»
ОДГОВОР:
Наручилац је накнадном провером утврдио да уређај „Tableau TD3 Forensic
Imager Kit“ више не производи нити је подржан од стране произвођача, те да се
уместо њега производи савременији еквивалент па стога Наручилац мења
конкурсну докуметацију у делу Техничких карактеристика, обрасцу структуре
цене и у делу Обрасца понуде тако да:
Досадашњи текст конкурсне који гласи:
Tableau TD3 Forensic Imager Kit

Tableau Forensic Imager [TD3], Tableau
Universal Power Supply [TP5], Tableau SATA
Storage Module for TD3 [TDS2], Tableau IDE
Expansion Module for TD3 [TDPX5], Tableau
USB 3.0 Expansion Module for TD3 [TDPX8RW], Tableau Molex to 3M Drive Power Cable 8" [TC2-8-R2], Tableau SATA Signal Cable - 8"
[TC3-8], Tableau Unified SATA/SAS Signal
and Power Cable (3M-style) - 8" [TC4-8-R2],
Tableau SATA to 3M Drive Power Cable - 8"
[TC5-8-R2], Tableau IDE Cable - 8" [TC6-8],
Tableau FireWire 800 9-pin to 9-pin Cable - 6'
[TC7-9-9], Tableau FireWire 6-pin to 9-pin
Cable Adapter [TCA7-6-9], Tableau USB 3.0 A
to B Cable - 18" [TC-USB3-18], Tableau SATA
22-pin (male) to SATA 22-pin (female)
Extension Cable - 18" [TC3-22-18], Tableau
Drive Adapter Multipack [TDA.MULTIPACK],
Five pack of Velcro Cable Ties [TPKG-VCT-5],
Microfiber Screen Wipe [TPKG-CLOTH], TD3
Quick Reference Guide. Packaged in 18.25" x
12" x 6" white cardboard box with foam inserts.

Замењујемо текстом који гласи:
TX1 Forensic Imager Kit

Includes Tableau Forensic Imager [TX1], Tableau
Forensic Imager SATA/SAS Drive Bay [TX1-S1],
Tableau Power Supply [TP6], Tableau Unified
SATA/SAS Signal and Power Cable (3M-style) - 8"
[TC4-8-R3], Tableau PCIe Adapter Cable - 8" [TCPCIE-8], Five pack of Velcro Cable Ties [TPKGVCT-5], Microfiber Screen Wipe [TPKG-CLOTH],
TX1 Quick Reference Guide.

Комисија за јавну набавку

