
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
   03 Број: 404-8/60-13-06
    22. 11. 2013. године
             Б е о г р а д

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012)   достављамо вам

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за
набавку десктоп рачунара, за потребе Народне скупштине Републике Србије за

2013. годину
 (ЈН Бр. 60/13)

Питања:

1.На страни 5. Конкурсне документације – техничка спецификација рачунара захтевано
је да рачунар има 2 ПЦИ слота. Имајући у виду опште познате чињенице, да је ПЦИ
технологија застарела и да се производи мало картица за проширења базираних на
ПЦИ технологији, као и да произвођачи бранд наме рачунара не подржавају наведени
захтев, молимо вас да потврдите да ћете исправном сматрати понуду која уместо ПЦИ
слотова садржи ПЦИе x1 слотове. На овај начин би се значајно повећала
конкурентност у поступку предметне јавне набавке, јер би више понуђача могло да
понуди опрему различитих произвођача рачунара.

  2.На страни 6. Конкурсне документације – техничка спецификација монитора
наведено је да типично осветљење треба да буде 300цд/м2. Имајући у виду да је са
увођењем ЛЕД технологије позадинског осветљења интензитет типичног осветљења
смањен на 250 цд/м2, код свих монитора реномираних произвођача опреме, молимо
вас да потврдите да ћете исправном сматрати понуду која обухвата монитор са
типичним осветљењем 250 цд/м2. На овај начин би се значајно повећала
конкурентност у поступку предметне јавне набавке, јер би више понуђача могло да
понуди опрему различитих произвођача монитора.

3.Изменом Конкурсне документације од 19.11.2013. године захтевано је да понуђач
достави потврду произвођача опреме о гарантном року у трајању од 36 месеци. Даље
се Конкурсном документацијом (страна 6 и 7) захтева да произвођач опреме потврди
гаранцију за понуђену опрему предметне набавке, тј. рок и тип произвођачке
гаранције. У том смислу напомињемо да светски реномирани произвођачи опреме не
наводе у потврдама понуђачима за учешће у јавним набавкама све захтеване детаље
(како је случај са предметном набавком) дефинисане Конкурсном документацијом, већ
упућују понуђача да у понуди достави веб адресу тј. линк на званичном сајту
произвођача опреме где се могу проверити наводи о условима, односно статусу
гаранције коју пружа произвођач опреме. Како је издавање потврда и гаранција у



искључивој надлежности произвођача опреме (у смислу политике издавања потврда
локалним понуђачима), а не понуђача који учествује у поступку јавне набавке, молимо
вас да потврдите, ради припреме исправне понуде, да је захтевано да се достави
потврда произвођача опреме која се нуди у предметној набавци, на српском језику,
којом се потврђује захтевана гаранција од 36 месеци на понуђену опрему, са обавезном
укљученом веб адресом (линком) за проверу статуса гаранције на званичном веб сајту
произвођача понуђене опреме (јер заправо произвођач и одговара за захтевану
гаранцију).

Одговор:

1. У конкурсној документацији за јавну набавку ЈН бр. 60/13, на странама 5. и
6. дате су техничке спецификације захтеваног десктоп рачунара.

2.  У конкурсној документацији за јавну набавку ЈН бр. 60/13, на страни 6. дате
су техничке спецификације захтеваног монитора за десктоп рачунар.

3. У изменама конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 60/13, дати су
захтеви за потврама о гарантним  роковима.

Председник Комисије

                                                                                                                   Предраг Ћулибрк с.р.

Одговор је објављен на Порталу
Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца


