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СЛУЖБА  НАБАВКЕ 
Телефон и факс: 011/3950-847 
07-02 бр. 8/4 П5 
            
01.06.2015. године 

 
 
 

 
Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку 

јавне набавке добара  – Набавка рачунарске опреме, мрежна опрема ,партија 
5 , број 07-02 бр. 7-2015 П5  

 
 
 

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара  – Набавка 
рачунарске опреме, мрежна опрема ,партија 5 , број 07-02 бр. 7-2015 П5 , на питање 
потенцијалног понуђача од  28.05.2015. године.  

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, 
www.fon.bg.ac.rs,  линк тендери и Порталу за јавне набавке. 
 
  С поштовањем,  
 
 
 
 
 

    Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана 
                             Број:  

07-02 бр 7/2 П5 од 28.04.2015. године 
  

 
 
 
Достављено :  
 

- Свим потенцијалним понуђачима за које  
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију 
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СЛУЖБА НАБАВКЕ 

 
Комисија за јавну набавку добара  – Набавка рачунарске опреме, 

мрежна опрема ,партија 5 , број 07-02 бр. 7-2015 П5,, образована решењем 
број 07-02 бр. 7/2 П5 од 28.04.2015. године 

 
Београд, 01.06.2015. године 

 
Предмет: 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 
 

              Дана 28.05.2015. године примљенa су питања потенцијалног понуђача 
следећег садржаја:  
 
Питање 1. 
Како је у питању сукцесивна испорука , молим Вас да одговорите да ли се 
обавезујете да ће те поручити све наведене количине? 
  
Одговор 1. 
Наручилац се не обавезује да ће поручити све наведене количине.  
 
Питање 2. 
 
Како је у питању сукцесивна испорука, молим Вас да одговорите колика је 
процењена вредност набавке? 
  
Одговор 2. 
 
Процењена вредност је саставни део одлуке о покретању поступка јавне набавке .  
Сходно одредбама члана 61. Став 2 Закона о јавним набавкама наручилац није дужан 
да објави процењену вредност јавне набавке.  

 
Питање 3. 
 Како сте у конкурсној документацији навели да се бодује гарантни рок за 
комплетну опрему , да ли понуђач који понуди 36 месеци добија максимални 
број пондера, молимо Вас да одговорите на који начин понуђач треба да 
докаже да нуди гаранцију од 36 месеци . наиме на тржишту Србије није могуће 
добити произвођачку гаранцију у трајању од 36 месеи за тражену опрему , 
такође не постоји могућност да се докупи гаранција у трајању од 36 месеци . 
Максимална произвођачка гаранција за понуђену опрему на тржишту Србије је 
24 месеца. 
  
Одговор 3. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“. 
У поступку избора најбоље понуде примењиваће се следећи критеријуми за 
оцењивање понуда: 
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Р.
б. 

Критеријум 

1. Понуђена цена 
2. Гарантни рок 
 
 
Из наведеног произилази да понуђач треба да унесе колики гарантни рок даје на 
понуђена добра , односно да унесе рок на који се обавезује да ће обезбедити 
гаранцију предметних добара.  
 
Питање 4. 
На страни 7. Конкурсне документације под ставком 19 навели сте да захтевате 
Patch panel за рек орман . Како  Patch panel долази „празан“ молим Вас да 
одговорите да ли је потребно понудити додатне реглете за Patch panel и 
уколико је потребно у којој количини? 
 
Одговор  4. 
 
Није потребно понудити реглете за Patch panel.  
 


