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Број: 01-01-56/2018-8 

11.01.2019. Године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ДЕЛОВИ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-56/2018 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: Рачунарска опрема и делови, редни број набавке 01-01-56/2018 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Рачунарска опрема и делови, редни број набавке 01-01-

56/2018, се дана 09.01.2019. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у 

вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-56/2018-7., од 09.01.2019. 

 

1. Питањe заинтересованог лица: 

У конкурсној документацији на страни 10/46  ЈН 01-01-56/2018, јавна набавка рачунарских делова и 

опреме, као додатни услов наводите доставу потврде/ауторизације, сертификата, уговора и сличног 

документа, издатог од стране производјача или представништва или овлашћеног дистрибутера за 

предметну опрему. Са обзиром да јавна набавка није обликована по партијама и да се понуда даје за сву 

опрему која је тражена, молимо да нам појасните, да ли је захтевани документ предвидјен за сваку 

ставку понаособ (укључујући усб меморије, каблове, торме и остало) или је могуће доставити документ 

у коме се позивамо на предметну јавну набавку?  

2.  На страни 42/46 у делу конкурсне документације 11.3. захтев наручиоца у погледу начиана, рока и 

места испоруке, наводите да је место испоруке ФЦО магацин наручиоца, али и да се из објективних 

разлога може одредити друго место испоруке. Молимо да наведете разлоге промене места испоруке како 

би при састављању понуде били упознати са тим, као и списак могућих места за испоруку добара. У 

складу са овим нашим питањем молимо да извршите измене и допуне конкурсне документације. 

 

Одговор на питање 1: 

Наручилац мења конкурсну документацију на страни 10/46 у поглављу III/ДОДАТНИ УСЛОВИ тако 

што мења: 
 

Наведено је: 

4 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
Копија потврде/ауторизације, сертификата, уговора и 

сличаног документа, издатог од стране произвођача 

или представништва или овлашћеног дистрибутера 

опреме, за које доставља понуду 
4.1 

Да је овлашћени продавац/ дистрибутер/ партнер 

произвођача чију опрему нуди  и да има право продаје 

понуђене робе 
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Сада гласи: 

4 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Копија потврде/ауторизације, сертификата, уговора и 

сличаног документа, издатог од стране произвођача 

или представништва или овлашћеног дистрибутера 

опреме, за које доставља понуду 
4.1 

Да је овлашћени продавац/ дистрибутер/ партнер 

произвођача чију опрему нуди  и да има право продаје 

понуђене робе за ставке под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10 и 12 

 

Одговор на питање 2: 

Наручилац мења конкурсну документацију на страни 42/46 у поглављу VII УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 11.3 тако што брише: 

Наведено је: 

 

11.3. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке  

Начин испоруке: Сукцесивно, по захтеву Наручиоца. 

Рок испоруке: у року од 2 дана од дана пријема сваке појединачне наруџбине. 

Место испоруке:Fco магацин Наручиоца. 

Из објективних разлога Наручилац може да одреди друго место испоруке. 

 

Сада гласи: 

11.3. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке  

Начин испоруке: Сукцесивно, по захтеву Наручиоца. 

Рок испоруке: у року од 2 дана од дана пријема сваке појединачне наруџбине. 

Место испоруке:Fco магацин Наручиоца. 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће измене 

бити видно обележене. 

 

Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 16.01.2019. до 12:00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 16.01.2019.у 12:30 часова. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

11.01.2019. године. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

               


