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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у  отвореном  поступку- 
Број:  6688/2 
18.12.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
   
 
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.1.8/2020 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 
број ЈН МВ 1.1.8/2020- Добра: Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама 
ОРН 30121000-Опрема за  фотокопирање и термичко копирање, ОРН 30230000- 
Рачунарска опрема,  за Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме, 
30121000-Опрема за фотокопирање и термичко копирање, доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а дана 18.12.2020. године у 11,41 часова којим тражи 
одговор на следеће питање:  
 
ПИТАЊЕ 1. 
 
У циљу одговора на позив и доставе квалитетне и конкурентне понуде, најљубазније 
Вас молим за појашњење око недоумице око следећих навода: 
 

- у тачки 3.4.1  ОПШТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ се наводи „1) За сву испоручену 
опрему Гарантни рок најмање 1 година од датума испоруке“  

- а у тачки 7.  у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ „За сву испоручену опрему Гарантни рок 
најмање 24 месеца од датума испоруке година“;  

-  
Који је гарантни рок захтеван од понуђача да дефинише у својој понуди? 
 
ОДГОВОР 1.  

 
 Након увида у примедбе потенцијалног понуђача на конкурсну документацију 
за јавну набавку бр. 1.1.8/2020 Добра: Набавка рачунарске и сродне опреме- По 
партијама ОРН 30121000-Опрема за  фотокопирање и термичко копирање, ОРН 
30230000- Рачунарска опрема, Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и 
опреме, 30121000-Опрема за фотокопирање и термичко копирање, наручилац је 
уочио насталу техничку грешку, наручилац је закључио да се ради о ненамерној 
техмичкој грешци. 
Јасно се види да је у питању техничка грешка, јер се спорни гарантни рок од 24 
месеца помиње на још 3 места: 
 

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ,  где каже да право на 
учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

-  У Подтачки 3.2.1. располаже довољним техничким капацитетом 
  тако што за сву испоручену опрему даје најмање 24 месеца   
  гаранције; 

-  Те у тачки  7.  у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ „За сву испоручену опрему Гарантни 
  рок најмање 24 месеца од датума испоруке година“;  

-  Те у  Образац бр. 16  „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА / структура 
  цена“, где стоји на је захтев наручиоца (између осталих) да је за  
  гарантни рок и сервисног одржавања неопходно да понуђач да за 
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  сву испоручену опрему најмање 24 месеца гаранције, рачунато од 
  дана испоруке.  
 
 
Из свега наведеног  се недвосмислено може закључити да је тражени гарантни рок 
24 месеца.  
 
 
Сходно томе усклађује се тачка 3.4.1 ОПШТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, на страни 9/44  
Конкурсне документације. 
 
Такође, детаљнијом провером, уочена је и техничка грешка у Обрасцу бр. 15   
Модел уговора у члану 9. став 9.6. Иста је отклоњена и унета као исправљен став 
у 1. Измењеној конкурсној документацији. 
 
 Ово појашњење  и 1. Измењену конкурсну документацију  а све у складу са 
чланом 63. став 3.   и став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 
 
 
 
   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 


