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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2
Конкурсне документације за јавну набавку услуга – услуге одржавања
програма, обликовану по партијама од 1 до 4 и то за
ПАРТИЈУ 1 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА VMware Virtual Infrastructure Enterprise
ОКРУЖЕЊА
ЈНОП 23/2015
Путем мејла Наручилац је дана 24.06.2015. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне
документације за јавну набавку услуга – услуге одржавања програма, обликовану по
партијама од 1 до 4 и то за ПАРТИЈУ 1 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА VMWARE VIRTUAL
INFRASTRUCTURE ENTERPRISE ОКРУЖЕЊА, у оквиру којег је наведено следеће:
„Поштовани,
Пишем вам у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку – услуге одржавања
програма обликовану по партијама од 1 до 4 и то за Партију 1 – Услуга одржавања
VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења, ЈНОП: 23/2015 Број КД: 404-155/2015П1 Уколико буде додељен уговор, занима нас како ће да се тумачи члан 7 из Модела
уговора у вези са гарантним роком, тачније реч МИНИМУМ из приложене реченице?
Дефинисано је да „Гарантни рок за сваку извршену услугу одржавања услуга одржавања
VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења је минимум ________________ од дана
овере радног налога који се односи на извршену услугу.“
Овако дефинисана реч минимум не дефинише прецизно трајање гарантног рока, већ
оставља простор да гаратни рок траје неограничено без обзира на колико се дефинише
минимум.
Молим вас да обришете реч минимум како би се гарантни рок односио на тачно онолико
колико буде уписано у уговору.“
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну
набавку 26.06.2015. године сачинила је следеће додатно објашњење:
Приликом закључења уговора у члану 7. биће наведен тачан период трајања
гарантног рока без одређивања минималног периода.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се
доставља заинтересованим лицима и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки
и интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Наташа Нађ, члан __________________
2. Жељко Миланков, члан ______________
3. Маја Стојичић, члан ________________

