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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у поступку јавне набавке 
рачунарске опреме (рачунари и сервери) за потребе организационих јединица РФЗО, бр. јавне 
набавке: 404-1-105/19-62 

 

             Дана 17.10.2019. године, заинтересовано лице обратило се Захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-1-57/19-8 дана 17.10.2019. године, у вези поступка јавне 
набавке рачунарске опреме (рачунари и сервери) за потребе организационих јединица РФЗО, бр. 
јавне набавке: 404-1-105/19-62, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
               Питање:  
 
            „Молимо да измените конкурсну документацију у делу произвођачке гаранције за сервере, 
тако што ћете исту изједначити са гаранцијом за рачунаре, односно спустити гарантни рок са 5 на 3 
године, чиме сигурно обезбеђујете већу конкуренцију?“ 
 
               Одговор: 
 
               1. Наручилац врши измену конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у делу III - 
Техничка спецификација, стр. 5/39, у табели 2 - Техничка спецификација сервера, тако да 
уместо: 
 

16 Garancija 
5 godina na lokaciji kupca, garancija mora biti proverljiva na sajtu proizvođača 
ponuđenog servera po serijskom broju  

 
 сада гласи: 
 

16 Garancija 
36 meseci na lokaciji kupca, garancija mora biti proverljiva na sajtu 
proizvođača ponuđenog servera po serijskom broju  

 
           2. Мења се конкурсна документација у делу III - Техничка спецификација, стр. 6/39, тако да 
уместо: 
 
        „Потребно је да сервери имају 5 година гаранције на локацији купца - одзив следећи радни дан.“ 
 
сада гласи: 
 
         „Потребно је да сервери имају 36 месеци гаранције на локацији купца - одзив следећи радни 
дан.“ 
 
         У складу са наведеном изменим конкурсне документације врши се и измене Обрасца бр. 9 -  
Изјава о достављању гаранције произвођача. 
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          Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интеренет страни објавити Конкурсну 
документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, која садржи наведене измене, као и Обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  

       У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ     

       
 

59019.104/87 


