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ТИ

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
1412015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности број 412018 за набавку
рачунарске опреме (хардвера-ласерских штампача), на захтев заинтересованог лица даје,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Дана 27.07.2018. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило
захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
4/2018, који је заведен у Агенцији под бројем 429/2018-Д-1/6. Заинтересовано лице је
замолило да се потврди да захтевана гаранција мора бити проверљива на сајту произвођача
опреме, према серијском броју испорученог уређаја и мора бити минимално 5 година.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници, следеће информације односно објашњења:

У конкурсној документацији на страни 26. у делу Модел уговора о јавној набавци добара,
рачунарске опреме (хардверска-ласерски штампачи), у члану 10. написано је да:

"продавац се обавезује да гаранција за сва понуђена добра мора бити произвођачка
гаранција.
Податке о трајању гарантног рока за испоручена добра Продавац је дужан да достави у
штампаном облику (и да документа овери печатом и потписом), а најкасније до сачињавања
Записника о пријему добара, односно примопредаје. Уколико је од стране произвођача дата
техничка могућност, Продавац се обавезује да Купцу електронском поштом (е-mаil), или у
писаном облику достави Интернет адресу на сајту произвођача на којој Купац може да
изврши проверу гаранција за купљена добра у току целокупног њеног трајања, као и да му
достави све додатне податке уколико буду захтеван и од стране произвођача за приступ
поменутој Интернет адреси, а нарочито: корисничко име, лозинку, серијски број уређаја и
сл".
.Гарантни рок за сва понуђена добра је минимум 5 година произвођачке гаранције на делове
и рад са укљученим изласком сервисера на локацију Наручиоца."

С обзиром да се понуђачи саглашавају са Моделом уговора, тако што га попуњавају
и потписују, на тај начин прихватају и услове прописане предметним уговором.



Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мапе
вредности број 4/2018 за набавку рачунарске опреме (хардверска-nасерски штампачи).

Рок за подношење понуде остаје непромењен (01.08.2018 године до 12:00 часова).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


	Page 1
	Page 2
	Images
	Image 1



