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                                Број 109/7              22.06.2017. 
 
Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са јавном набавком 
мале вредности 2/2017 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 
 
Дана 21.06.2017. заинтересовано лице је електронским путем упутило захтев 
за додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком 2/2017 
коју је Наручилац примио и завео под редним бројем 109/5 од 21.06.2017. 
 

Питање: 
 
1. На страни 18/40 конкурсне документације у табели за Партију 1 под ставком 
Рок важења понуде стоји минимум 30 дана, док у табелама на странама 19/40 и 
20/40 за Партије 2 и 3 за ту ставку није дефинисано.  
 
Такође, на страни 37/40 под тачком 9.2. стоји да Рок важења понуде не може 
бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.  
Молимо да ускладите захтеване податке везано за рок важења понуде. 
 
2. Молимо да јасно дефинишете захтевани максимални рок испоруке за сваку 
партију јер исти није дефинисан конкурсном документацијом.  
 
 
На основу члана 63 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама (´´Службени гласник 
РС´´, број 124/2012,14/2015,68/2015), на питање понуђача које је постављено 
дана 21.06.2017. године, а везано за појашњење конкурсне документације, 
Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 02/2017 – 
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, дала је следећи одговор: 

 

Одговор: 
1. Одговор: 

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од 
дана отварања понуда.  
На страни 18/40 конкурсне документације уписано је минимум 30 дана како би 
се скренула пажња Понуђачима да не понуде краћи рок од законског 
минимума. У табелама на странама 19/40 и 20/40 подразумева се законски 
минимум од 30 дана.  
На страни 37/40 под тачком 9.2. направљена је техничка грешка.  
Тачка 9.2. – Захтев у погледу рока важења понуде, мења се и сада гласи Рок 
важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.   
С обзиром на наведени одговор, сачиниће се измене и допуне конкурсне 
документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 
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2. Одговор: 

Наручилац није дефинисао минимални ни максимални рок испоруке добара 
већ је ту могућност оставио Понуђачима.  
Након потписивања уговора о јавној набавци, у року трајања важења понуда, 
Наручилац ће упутити писмени захтев за испоруку добара. Рок испоруке 
добара мора да се обави у периоду који изабрани Понуђач наведе у својој 
понуди. 
 
Напомињемо да према конкурсној документацији, V – КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ,  Тачка 2. Став 1), страна 13/40 , уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају истог рока важења 
понуде, као најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио краћи рок испоруке.  
 
 
Дана 22.06.2017. заинтересовано лице је електронским путем упутило захтев 
за додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком 2/2017 
коју је Наручилац примио и завео под редним бројем 109/6 од 22.06.2017. 

 
Питање 2: 

 
У партији 3 Вам се поткрала грешка у ставци број 5, пише ехтерни хард диск, а 
по ознаци и опису тражите интерни хард диск. 
 
На основу члана 63 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама (´´Службени гласник 
РС´´, број 124/2012,14/2015,68/2015), на питање понуђача које је постављено 
дана 21.06.2017. године, а везано за појашњење конкурсне документације, 
Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 02/2017 – 
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, дала је следећи одговор: 
 

Одговор 2: 
 
Партија 3 – Набавка десктоп рачунара и рачунарске опреме, ставка 5, мења се 
и гласи: 
ИНТЕРНИ HARD DISK – HDD WD20EFRX 2TB SATAIII-600 64MB  
Остале ставке остају непромењене. 
 
Комисија за Јавну набавку извршиће измену и допуну конкурсне документације 
и на портал Јавних набавки и свом интернет сајту поставити измењену 
конкурсну документацију. 
Такође, Комисија за Јавну набавку продужиће рок за подношење понуда. 
 
 

Комисија за јавну набавку бр.02/2017 
-Набавка рачунаске опреме 


