
 
 

  
Број: 18347-2/17         
Датум: 04.09.2017. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме, ЈН ПП 26/17 ОП, 

у отвореном поступку по партијама. 

Од стране потенцијалног понуђача дана 01.09.2017. године у писаном облику достављен је захтев за 
додатним информацијама и појашњењем. 
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  Наручилац доставља следећу информацију: 
 

Питање 1: 
На страни 21/54 конкурсне документације у оквиру поглавља IV тачка 2 наведено је, између осталог, које 
све обрасце понуда мора да садржи те је наведено да мора да садржи и менично писмо за добро 
извршење уговора као и менично писмо за отклањање грешака у гарантном року. Такође је у оквиру 
истог поглавља у тачки 12 наведено је да се поменута менична писме прилажу као саставни део понуде. 
Због чега се захтева да понуда садржи менична писма  за добро извршење уговора и за отклањање 
грешака у гарантном року, када је само изабрани понуђач у обавези да достави средства обезбеђења за 
добро извршење уговра и за отклањање грешака у гарантном року? 
 

Питање 2: 
На страни 38/54 конкурсне документације у оквиру поглавља VI у табели Услови понуде наводите да су 
услови плаћања, рок испоруке, место испоруке, гарантни рок, важење понуде и трајање уговора 
наведено је „као у поглављу V, тачка 9 “. У поглављу V су прописани обавезни и додатни услови за 
учешће у поступку јавне набавке и не постоји тачка 9. Молимо Вас извршите измену конкурсне 
документације и наведете на које тачно поглавље се односе услови понуде како не би било забуне 
приликом попуњавања обрасца понуде. 
 
Питање 3: 
У обавештењу о продужењу рока за подношење понуда је у заглављу наведено „Врста поступка јавне 
набавке: јавна набавка мале вредности “ како је у позиву за подношење понуда и конкурсној 
документацији наведено да се ради  о отвореном поступку, молим Вас да извршите измену у овом делу 
конкурсне документације, како потенцијални понуђачи не би имали недоумицу на коју јавну набавку се 
обавештење односи. 
 
Одговор 1: 
Oбразац бр. 8 – Менично писмо за добро извршење уговора и Oбразац бр. 9 – Менично писмо за 
отклањање грешака у гарантном року се потписани и печатом оверени достављају уз понуду чиме се 
понуђач потврђује да прихвата форму и садржај обрасца меничног овлашћења.  

 
Одговор 2: 
Понуђач може Образац број 4-3 - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН 26/17 ОП – Табела 4 да попуни тако што 

ће у празна поља уписити податке које сам жели или може да га испуни уписивањем „Да“ ако се слаже са 

понуђеним условима у конкурсној документацији. Сви наведени услови су детаљно описани само на 

једном месту у конкурсној документације под тачком 9 са наведеним подтачкама на страни 23/54 и 24/54 

конкурсне документације. 

 
 



 
 

Одговор 3: 
У обавештењу о продужењу рока за подношење понуда јасно је наведено да се ради о јавној набавци - 

Набавка рачунарске опреме ЈН ПП 26/17 ОП којој је позив за подношење понуда објављен  26.07.2017. 

године. С обзиром, да свака јавна набавка има свој број и ознаку, јасно је на коју набавку се обавештење 

односи. 

 
Додатно појашњење се објављује на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници: 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke

