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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 

Дана 14.01.2020. године достављено је   питање  потенцијалног понуђача– за јавну 

набавку мале вредности набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта „Е Рача  

за грађане“ 

 
 

Питање бр. 1. - На страни  3 конкурсне документације, сте навели 1.4. Предметна јавна 

набавка  је обликована по партијама  а на страни 4 конкурсне документације сте навели „ 

Предметна јавна набавка није обликовна по партаијама. 

 

Замолили бисмо Вас да нам потврдите да јавна набавка није  обликована  по партијама и да у 

складу са одговором направите измену конкурсне документације. 

 

Одговор1: јавна набавка није обликована по партијама. 

Прилог : Измењена конкурсна документације 

 

Питање бр. 2.  -На страни 6,14 и 21 конкурсне документације сте навeли да је рок за 

испоруку добара пет дана од  дана потписивања Уговора  а затим сте у оквиру Упуства 

понуђачима како да сачине понуду у тачки 9.2. на страни 27  Конкурсне дикументације 

навели  Рок испоруке не дужи од пет дана од дана пријема захтева Наручиоца  

Замолили  бисмо Вас да нам прецизирате од  ког датума креће да тече рок испоруке и да у 

складу са одговором  имените конкурсну документацију 

 

Одговор 2: Пет дана од  дана потписивања Уговора  

Прилог : Измењена конкурсна документације 

 

  Питање 3: На страни 28 у оквиру тачке 13 додатне информације или појашњења и страна 

30 у оквиру тачке 7 сте навели број јавне набавке 6/2019 а ан свим осталим странам као и у 

заглављу конкурсне документације сте навели да је број јавне набавке 24/19 

Замолили  бисмо Вас да нам прецизирате који је број јавне набавке  и да у складу са 

одговором  измените конкурсну документацију 

 

Одговор  3: број јавне набавке  је 24/19 
Прилог : Измењена конкурсна документације 

 

 

 



 

Питање 4.Због појаве великог броја рефабрикованих лиценци на нашем тржишту  да бисте 

били сигурни да нисте у прекршају због коришћења таквих лиценци , замолили бисмо  Вас 

да у конкурсну документацију додате услов  да је понуђач дужан да достави потврду 

произвођача опреме или овлашћеног дистрибутера, којом произвођач опреме/овлашћени 

дистрибутер под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су  на рачунарима 

инсталиране нове легалне лиценце 

 

Одговор: Наручилац остаје при условима датим у конкурсној документацији и неће мењати 

конкурусну документацију у том делу. 


