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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – НАБАВКА РАЧУНАРА И СОФТВЕРА
ЈНМВ 1/2017
Комисија за јавне набавке на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС 24/12, 14/15 и 68/15) на постављена питања, Наручилац благовремено објављује следеће
одговоре:”
1/ ПИТАЊЕ
Страна 5/31:
...,,Понуђач је обавезан да за рачунаре и рачунарску опрему за које се тражи произвођачка
гаранција, достави потврду о произвођачкој гаранцији и да достави неопходну техничку
документацију,,
ПИТАЊЕ – 1: Молимо Вас да у техничкој спецификацији унесете измену/допуну у којој се
децидно специфицира за које ставке/опрему наручилац захтева произвођачку гаранцију.
Напомињемо да у конкурсној документацји нигде нису наведени ДОДАТНИ УСЛОВИ (које
мора да испуњава понуђач за учешће у предметној ЈН), а притом се ова потврда о произвођачкој
гаранцији наводи као обавезна, што је у супротности са ЗЈН
ОДГОВОР:
Обавеза подношења произвођачке гаранције се односи на рачунаре (лаптом рачунар – 10
ком., лаптом рачунар – 1 ком. и ХД – 1 ком.), а на страни 5 конкурсне документације је јасно
назначено да се гаранција и сервис захтева само за рачунаре, због тога нема потребе за изменом
конкурсне документације.
Примедба у вези додатних услова је неоснована, јер наручилац конкурсном документацијом
није предвидео никакве додатне услове које би се односиле на финансијски, технички, пословни
или кадровски капацитет понуђача. Произвођачка гаранција се односи на добра која ће се понудити,
а не на одређене капацитете понуђача.
Страна 14/31:
...,,За опрему за који се тражи произвођачка гаранција, понуђач је обавезан да уз овај образац
достави потврду о произвођачкој гаранцији која је издата од стране произвођача или локалне
канцеларије произвођача на територији Републике Србије, којом се потврђује захтевани гарантни
период подржан од стране произвођача опреме. Потврда мора да се односи на понуђену опрему и
са подацима о јавној набавци на коју се односи.,,
ПИТАЊЕ – 2: Узимајући у обзир да неки произвођачи рачунарске опреме немају локалне
канцеларије (представништва) у Србији, већ послују преко ексклузивних/овлаштених дистрибутера,
молимо Вас за одговор да ли ћете уважити потврду о произвођачкој гаранцији која је издата од
стране ових правних лица.
ОДГОВОР: Наручилац ће признати и потврде ексклузивних/овлашћених дистрибутера.
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ПИТАЊЕ – 3: Узимајући у обзир да су ставке бр. 4 и 5. – софтвер, молимо појашњење да ли
се и за њих тражи потврда о произв. гаранцији, издата од стране локалне канцеларије Microsofta?
ОДГОВОР: Произвођачка гаранција за софтвер се не захтева у конкурсној документацији,
него се иста захтева искључиво за рачунаре и рачунарску опрему.
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