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1. Одговор: Рок испоруке тражених добара је наведен сходно потребама Наручиоца тако
да сугестије које се тичу исправке рока испоруке не могу да се уваже. У конкурсној
документацији су назначени обавезни и додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке који свакако отварају могућност широком спектру заинтересованих лица да
доставе понуду, тако да конкуренција никако није онемогућена већ напротив отворена је
могућност свим заинтересованим лицима да поднесу понуду.
2. Одговор: Закон о јавним набавкама дозвољава могућност захтевања средстава
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у износу не већем од 10% од вредности
понуде без пдв-а. У конкурсној документацији за наведени поступак јавне набавке је
тражено горе наведено средство финансијског обезбеђења у циљу добијања што
квалитетније понуде и поузданог пословног партнера који има капацитет да предметну
потребу изврши, у складу са Законом о јавним набавкама (члан 13 Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова).
3. Одговор: Као што је назначено у Спецификацији потребних добара, гарантни рок за
ставку 4 је 12 месеци. Ставка 4 подразумева комплет тастатуре и миша и те ставке се
сматрају као потрошни материјал а не класична рачунарска опрема и никако не може да се
захтева гарантни рок од 24 месеца. Из тог разлога је и назначен изузетак- гарантни рок од
12 месеци. Све друго подразумева гарантни рок од 24 месеца, тако да нема места измени.
4. Одговор: Наручилац је дефинисао 5 ставки у спецификацији тражених добара где су
захтеване назнаке јединичних цена са и без пдв-а. У табели ниже је Рекапитулација са
збирним ценама потреба са и без пдв-а. У било ком делу табеле са десне стране која
одговара траженој ставци са леве стране табеле можете унети понуђени износ. Колоне
дефинисане сасвим јасно као и редови са траженим ставкама.
5. Одговор: Наручилац је управо због давања могућности већем броју заинтересованих
лица да поднесу понуду, искључио ограничење истих само за овлашће непонуђаче за
територију Републике Србије.

