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ЈАВНА НАБАВКА добара - Набавка Рачунарске опреме
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. ЈНМВ 19 /2014

Питања за наручиоца од 12. 12. 2014. године

Питање бр 1:
На страни 21/39 конкурсне документације, под тачком 12., наведено је да је уз понуду, између

осталог, потребно доставити меницу са меничним овлашћењем, фотокопијох захтева и копијом
картона депонованих потписа. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, молимо вас
да нам одговорите да ли је потребно достављати посебне менице (са одговарајућом
документацијом) за сваку партију посебно или је довољно доставити једну меницу, укупно за све
партије?

Одговор бр 1:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопственa меницa,

у случају да понуђач подноси понуду за више партија, доставља се само једна меница за све
партије укупно.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року изабрани
понуђач доставља за сваку партију посебно.

Питање бр 2:
На страни 12/39 конкурсне документације, наведено је да је за понуђена добра потребно

доставити “произвођачку спецификацију из које се јасно могу видети карактеристике понуђених
добара”. Како је на страни 17/39, под тачком 1., наведено да понуђач подноси понудуд на српском
језику, молимо вас да нам одговорите да ли ћете прихватити захтеване произвођачке
спецификације на енглеском језику?

Одговор бр 2:
На страни 12/39 конкурсне документације, наведено је да је за понуђена добра потребно

доставити « произвођачку спецификацију из које се јасно могу видети карактеристике понуђених
добара» која може бити на енглеском језику. Битно је да се из произвођачке спецификације
недвосмислено могу видети карактеристике понуђених добара које треба да одговарају
наведеним захтевима, према наведеном опису из Техничке спецификације у Поглављу III -
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

На страни 17/39, под тачком 1., наведено да понуђач подноси понуду на српском
језику.Понуда се подноси на образцу број VII Обаразац понуде из Конкурсне документације на
српском језику.

Што се тиче Корисничког упуства потребно је да приликом испоруке рачунарске опреме
Понуђач преда корисничка упуства на Српском језику и попуњене и оверене гарантне листове за
сву испоручену рачунарску прему.
Уколико оригинално произвођачко паковање опреме не подразумева документацију на српском
језику, обавеза је понуђача да достави документацију на српском језику.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом корисничком документацијом која
описује њено коришћење и редовно одржавање. Корисничка документација мора бити на Српском
језику.

Комисија за јавну набавку
мале вредности бр 19 / 2014


