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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези поступка јавне набавке сервера и УПС уређаја за
потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97
Дана 15.01.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-87/14-21
од 16.01.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке сервера и УПС уређаја за
потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:
1. Питање: „Како је у конкурсној документацији за Партију 1 наведено да понуђач у својој
понуди доставља изјаву којим потврђује да ће након закључења уговора доставити гаранцију
произвођача, молим вас да потврдите да се под тим подразумева навођење линка са сајта
произвођача на коме се неспорно може утврдити гаранција понуђене опреме на основу
серијског броја.“
Одговор: Потребно је да понуђена добра за Партију 1 и 2 имају гарантни рок који је наведен у
техничкој спецификацији. Наручилац под наведеном гаранцијом подразумева гаранцију
понуђача, тако да врши измену текста у Напомени испод техничке спецификације, па уместо:
„Напомене:
- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Техничку спецификацију модела понуђених
добара (у складу са Конкурсном документацијом)
- Изабрани понуђач биће у обавези да за понуђена добра достави гаранцију произвођача.
- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави изјаву којом потврђује да ће након
закључења уговора уз испоруку сервера и УПС уређаја доставити гаранцију
произвођача.“
стоји текст
„Напомене:
- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Техничку спецификацију модела понуђених
добара (у складу са Конкурсном документацијом)
- Изабрани понуђач биће у обавези да за понуђена добра достави гаранцију.“
Такође на страни 5. Конкурсне документације из тачке 15) брише се текст „и Изјава о
достављању гаранције произвођача“
тако да сада тачка 15) гласи
„15) Техничка спецификација модела понуђених добара (каталог, спецификација
произвођача или сл.документ потписан од стране произвођача или локалне канцеларије
произвођача из ког се недвосмислено може утврдити да понуђени модел одговара
захтевима из техничке спецификације у конкурсној документацији), (може се доставити на
енглеском језику).
На достављеном каталогу, спецификацији произвођача или сл.документу потребно је
означити другом бојом ставке из техничке спецификације у конкурсној документацији.

2. Питање: „Да ли је потребно да захтевани уређаји типа Tower (из Партије 1) имају могућност
уградње у Rack ормане како би се на локацијама на којима већ постоје Rack ормани сервери у
исте уградили?“
Одговор: Није потребно да захтевани уређаји типа Tower (из Партије 1) имају могућност
уградње у Rack ормане.
.
Наручилац у прилогу доставља Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКС са наведеним
изменама.
Комисија за јавну набавку.
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