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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-117-11/19-IV oд 12.12.2019.године, а у складу са чланом 

20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-117-5/19-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

бр. 404-117-11-1/19-IV 

Опрема за потребе средњег образовања и васпитања- по партијама 

 

 

1 

ПИТАЊЕ: 

 

За Партију 2 на страни 28 конкурсне документације наведено је да захтевани рок испоруке 

не може бити дужи од 10 дана од дана потписивања уговора, а на страни 101 конкурсне 

документације наведено је да захтевани рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана 

потписивања уговора 

Замолили бисмо Вас да нам појасните, који је захтевани рок испоруке и да у складу са тим 

измените наведене делове конкурсне документације. 

ОДГОВОР: 

 

Одговор се налази у изменама и допунама конкурсне документације број 404-117-12/19-IV 

2 ПИТАЊЕ: 

Да ли Техничка спецификација понуђене опреме може бити достављена на енглеском 

језику? 

ОДГОВОР: 

Поштовани, у прилогу 14 Упутсво понуђачима како да сачине понуду на страни 96/107 стоји 

тачка 14.2 

"14.2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда и 

остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском језику. Ако 

је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране овлашћеног тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне 

документације, односно понуде, на српском језику. " 

 

3 ПИТАЊЕ: 

За Партију 2 у Обрасцу структуре цене, за ставку 2. Монитор захтеван је гарантни рок од 36 

месеци. А у Обрасцу понуде на страни 28 конкурсне документације захтевано је да гарантни 

рок за рачунаре не може бити краћи од 36 месеци, а за штампаче и осталу опрему не може бити 

краћи од 24 месеца. 

Замолили бисмо Вас да нам појасните, који је захтевани гарантни рок за мониторе и да у 
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складу са тим измените наведене делове конкурсне документације 

 

ОДГОВОР: 

Одговор на питање се налази у изменама и допунама конкурсне документације број 404-117-

12/19-IV 

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-117-5/19-IV 


