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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
конкурсне документације за јавну набавку добара –
рачунарске и мрежне опрема, обликоване по партијама од 1 до 9, и то за:
ПАРТИЈУ 2 - Персонални рачунари
ПАРТИЈУ 8 - Преносиви рачунари
ПАРТИЈУ 9 - Преносиви рачунари са Touch Screen-oм
ЈНОП 22/2014

Путем мејла Наручилац је дана 07.08.2014. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези конкурсних
документација за јавну набавку добара – рачунарске и мрежне опреме, обликовану у
више истоврсних, посебних целина (партија) од 1 до 9, у оквиру којег су постављена
следећа питања:
ПИТАЊЕ БР.1:
„Који је захтевани рок изласка сервисера у случају квара у гарантном року?“
Напомена - питање се односи на Партију 2 – Персонални рачунари, Партију 8 –
Преносиви рачунари и Партију 9 – Преносиви рачунари са Touch Screen-oм.
ПИТАЊЕ БР.2:
„Који је захтевани рок за отклањање квара у гарантном року?
Напомена - питање се односи на Партију 2 – Персонални рачунари, Партију 8 –
Преносиви рачунари и Партију 9 – Преносиви рачунари са Touch Screen-oм.
ПИТАЊЕ БР.3:
„За Партију 9 је у конкурсној документацији наведено да је рок испоруке 25 дана од дана
потписивања уговора, а у Обрасцу понуде на страни 28 конкурсне документације
наведено је да овај рок не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора.
Замолили бисмо Вас да нам појасните, који је захтевани рок испоруке и да у складу са
тим измените делове конкурсне документације.“
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну
набавку сачинила је 08.08.2014. године следећа додатна појашњења:
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1 И ПИТАЊЕ БР.2:
У поступку јавне набавке добара – рачунарске и мрежне опреме, обликоване по партијама
од 1 до 9 и то у Конкурсној документацији за Партију 2, Партију 8 и Партију 9 није био
одређен максимално прихватљиви рок за излазак сервисера у случају квара у гарантном
року, као ни максимално прихватљив рок за отклањање квара у гарантном року, већ је
само у Обрасцу понуде и у Моделу уговора предвиђено поље у оквиру којега су понуђачи
могли да упишу рок изласка сервисера и рок за отклањање квара који нуде.
На основу основу захтева за додатно појашњење Комисија за јавну набавку је сачинила
измене и допуне конкурсних документација за партију 2, 8 и 9 којима је као максималан
рок за излазак сервисера у гарантном року одређен рок од 2 радна дана од дана пријема
писменог позива, а као максималан рок за отклањање квара у гарантном року одређен је
рок од 20 радних дана. Измене и допуне конкурсних документација које су сачињене су
следеће:

1) Измене и допуне конкурсне документације бр.1 којима се мења и допуњује
Конкурсна документација за Партију 2 - Персонални рачунари и то на следећи
начин: На страни 21/55 КД у делу 6) Упутство понуђачима како да сачине понуду,
у тачки 9. („захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока,
као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде“), у
подтачки 9)4) („Гаранција“), после става 3., додаје се став 4. који гласи:
„Максимални рок изласка сервисера у случају квара у гарантном року је 2 (два)
радна дана од дана пријема писменог позива, а максимални рок за отклањање
квара у гарантном року је 20 (двадесет) радних дана.“
2) Измене и допуне конкурсне документације бр.2 којима се мења и допуњује
Конкурсна документација за Партију 8 - Преносиви рачунари и то на следећи
начин: На страни 20/54 КД у делу 6) Упутство понуђачима како да сачине понуду,
у тачки 9. („захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока,
као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде“), у
подтачки 9)4) („Гаранција“), после става 3., додаје се став 4. који гласи:
„Максимални рок изласка сервисера у случају квара у гарантном року је 2 (два)
радна дана од дана пријема писменог позива, а максимални рок за отклањање
квара у гарантном року је 20 (двадесет) радних дана.“
3) Измене и допуне конкурсне документације бр.3 којима се мења и допуњује
Конкурсна документација за Партију 9 - Преносиви рачунари са Touch Screen-oм и
то на следећи начин: На страни 20/50 КД у делу 6) Упутство понуђачима како да
сачине понуду, у тачки 9. („захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања,
гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи
прихватљивост понуде“), у подтачки 9)4) („Гаранција“), после става 3., додаје се
став 4. који гласи: „Максимални рок изласка сервисера у случају квара у гарантном
року је 2 (два) радна дана од дана пријема писменог позива, а максимални рок за
отклањање квара у гарантном року је 20 (двадесет) радних дана.“
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3:
У поступку јавне набавке добара – рачунарске и мрежне опреме, обликоване по
партијама од 1 до 9 и то у Конкурсној документацији за Партију 9 - Преносиви рачунари
са Touch Screen-oм, на страни 28/50 КД у Обрасцу понуде начињена је техничка грешка,
те је уместо 25 дана од дана потписивања уговора, грешком наведено да рок испоруке не
може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора. Рок за испоруку добара не
може бити дужи од 25 дана од дана потписивања уговора. На основу захтева за додатно
појашњење Комисија за јавну набавку је сачинила Измене и допуне конкурсне
документације бр.3 којима се мења Конкурсна документација за Партију 9 - Преносиви
рачунари са Touch Screen-oм. Предметним изменама и допунама конкурсне документације
постојећи Образац понуде се замењује новим обрасцем понуде („7/1) ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ“).
НАПОМЕНА:
При подношењу понуде За Партију 9 - Преносиви рачунари са Touch Screen-oм понуђачи
морају уместо постојећег Обрасца понуде доставити 7/1) ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља свим
заинтересованим лицима и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.
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