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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.8
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРСКА
ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ПО ПАРТИЈАМА ОД
1-6 И ТО ЗА Партију 2 – Персонални рачунари
ЈНОП 17/2016
Предмет: Додатне информације/појашњења бр.8 Конкурсне документације за јавну
набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,
ЈНОП 17/2016
Дана 17.08.2016. године путем e-maila примили смо допис/захтев којим се
тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,
обликовану по партијама од 1-6 и то за Партију 2 - Персонални рачунари у оквиру
којег је постављено следеће питање, односно захтев и од стране комисије за јавну
набавку сачињен следећи одговор:
Питање бр.1:
„Имајући у виду Вашу измену конкурсне документације за Партију 2, а са аспекта
додавања услова да рачунарска конфигурација испуњава усклађеност са стандардом
мин. Energy Star 5.0, мишљења смо да је захтеваним стандардом у циљу
обезбеђивања вишег нивоа енергетске ефикасности рачунарске опреме значајно
подигнут квалитет захтеване конфигурације тако да је услов за гарантни рок од
минимално 2 године сувише низак за тражену конфигурацију.
Полазећи од интереса Вас као великог клијента који води рачуна о квалитету
инфраструктуре, тренду остварења економских уштеда, рационализације пословања
државних органа и остваривању што бољих услова у периоду експлоатације,
сматрамо да тражена конфигурација у Партији 2. треба да поседује услов да је њен
гарантни рок мин. 36 месеци тј. (три године), као у првобитној конкурсној
документацији.
Да ли сте сагласни да се измени услов за гарантни рок за персоналне рачунаре и да
буде минимално три године?“
Одговор на питање бр.1:
Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације у погледу минималне
дужине гарантног рока за добра. Минимални гарантни рок за понуђена добра је 2
(две) године. Понуђач може понудити и дужи гарантни рок.
Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује
на
Порталу
јавних
набавки
и
интернет
страници
наручиоца
www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
Комисија за јавну набавку

