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                       Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за  
              поступак јавне набавке мале вредности добара ознаке и  броја 
                                                          ЈН-01-22/16-2014 

-рачунарска опрема и материјал- 
 

 

 

   Потенцијални понуђач је доставио захтев за додатним појашњењима у вези конкурсне 
документације, па  достављамо следеће одговоре: 
 
Питање 1:  Предвидели сте у конкурсној документацији да се даје јединствени гарантни рок за сву 
робу, а то је и елеменат критеријума који се пондерише са до 10 пондера. Међутим, ради се о 
разнородној роби чије гарантне рокове дефинишу произвођачи/увозници. Ти рокови могу да буду 12, 
24, или 36 месеци у зависности од врсте тражене робе. Да ли остајете при овако дефинисаном 
гарантном року или ћете то кориговати и захтевати појединачне гарантне рокове за сваку од тражене 
врсте робе? 
 
Одговор: Наручилац остаје при року дефинисаним конкурсном документацијом. Критеријум, 
минимум 12 месеци је обавезна гаранција. Оцена ће се вршити према минималном понуђеном 
укупном гаранцијом. Уколико понуђач понуди минимални гарантни рок на свим позицијама од 24 
месеца то ће бити основ за обрачун. Уколико понуди мешовити гарантни рок (12,24 месеца) као 
основ ће се рачунати минимални понуђени, тј. 12 месеци. 
 
Питање 2:  На другој страни Обрасца структуре цене, под ставком 9. пише : „Hewlett-Packard 
М17NW CЕ866А...“ Грешка је у ознаци модела уређаја . Требало би да пише „Hewlett-Packard 
М175NW CЕ866А. Да ли се са овим слажете или остаје онако како је написано? 
 
Одговор:  У питању је техничка грешка, Наручиоцу треба мултифункцијски уређај, „Hewlett-Packard 
М175NW CЕ866А“  или одговарајући. 
 
Питање 3:  Ставке 11. и 12. Обрасца структуре цена захтевају два модела Samsonite торби за 
notebook. Постоји одредница „или одговарајуће“ па ме занима које техничке, функционалне или 
визуелне карактеристике треба испоштовати код одговарајућих производа у односу на тражене?  
 
Одговор:  Наручилац је у Конкурсној документацији захтевао два модела торби. 

1. Торба за лаптоп Samsonite Classic2 ICT U33*003 или одговарајућа : 
Боја: црна, Материјал 100% Полyестер, Димензија: 44 x 11x 38цм, Волумен:13 Л.Тежина: 1,26 кг  
Органајзер за оловке и моб.телефон, преграда за лаптоп 16",могућност скидања каиша и качења 
на ручку кофера 
2. Торба за лаптоп  Samsonite X'ion 3 U27*015 или одговарајућа: 

Боја: црна, Материјал :400  Denier Nylon x 300 Denier Polyester, Димензија:43.0 x 9.0 x 33.0 
цм,Волумен: 15,00 Л, Тежина: 0,90 кг, 1 преграда, органајзер за оловке, могућност закључавања, 
скидања каиша и качења на ручку кофера, 


