
СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО  

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 4/2013 

 

ПРЕДМЕТ:  Појашњење конкурсне документације 

 

Дана 03.09.2013. године, достављена су питања по Јавној набавци бр. 4/2013- Набавка 

рачунарске опреме по позиву објављеном дана 30.08.2013. године на Порталу јавних набавки и 

интеренет страници Архитектонског факултета у Београду, следеће садржине: 

1. ПИТАЊЕ: 

„На страни 8/32 као један од критеријума наведено је време изласка на интервенцију  и 

дијагностика проблема. Молио бих да ми огдоворите у којој јединици времена треба да 

изразимо овај критеријум, јер у конкурсној документацији нигде није наведено?“ 

ОДГОВОР:  

          Јединица времена у којој се изражава овај критеријум је сат. 

 

2. ПИТАЊЕ: 

„На страни 8/32 као један од критеријума наведено је уступање адекватне опреме. У 

објашњењу је наведено  да понуђач треба своју опрему да уступи  на бесплатно 

коришћење за период отклањања квара, уколико се квар не може отклонити  у року од 

48 часова од позива Наручиоца. Да ли опрема која се уступа мора да буде призведена 

од истог призвођача, као и опрема која се замењује? Да ли опрема која се уступа мора 

да буде потпуно исти модел производа, као и опрема која се замењује ?“ 

ОДГОВОР:  

Опрема која се уступа на коришћење не мора да буде од истог произвођача, не мора да 

буде исти модел. Једино је потребно да има исте или боље карактеристике као и опрема 

која се замењује. 

 

3 ПИТАЊЕ: 

„На страни 8/32 као један од критеријума наведен је гарантни рок. Како је немогуће 

дати исти гарантни рок на све ставке, које су предмет ове јавне набавке, молио бих да 

појасните на који начин ће се вршити пондерисање, уколико се дају различити гарантни 

рокови за појединачне ставке?“ 

           ОДГОВОР: 

Гледаће се гарантни рок за рачунаре. Гарантни рок за рачунаре треба да буде исти за све 

типове (тип: рачунар 1 до рачунар 4).Уколико се за типове рачунара понуде различити 

гарантни рокови, сматраће се да је заједнички гарантни рок једнак најмањем понуђеном 

гарантном року. (на пример: тип рачунар 1 и рачунар 2 имају гарантни рок 2 године, а 

тип рачунар 3 и рачунар 4 имају гарантни рок 5 година, сматраће се да је заједнички 

понуђени гарантни рок за све типове рачунара 2 године, јер је једино тај период 

заједнички за све). 

4 ПИТАЊЕ: 

„Молио бих додатно објашњење у вези пондерисања, односно оцењивања економски 

најповољније понуде. На колико децимала ће се заокруживати пондери и на који начин 

ће се заокруживати?“ 

ОДГОВОР: 
Заокруживање се врши на 2 децимале, по математичким правилима. То значи да ако је 

трећа децимала цифра од 0 до 4 друга децимала се не увећава за 1 а ако је трећа 



децимала цифра од 5 до 9 друга децимала се увећава за 1. (на пример: 0.123 се 

заокружује на 0.12, 0.125 се заокружује на 0.13, 0.127 се заокружује на 0.13). 

 

5 ПИТАЊЕ: 

„ Да ли референце , односно потврде за вредност уговора, морају да се односе на сваку 

годину посебно или је битно да гласе на период од претходних пет година?“ 

ОДГОВОР: 

То значи „да понуђач, за период 2008., 2009., 2010., 2011. и 2012. година, има 

закључених минимум 5 уговора о набавци рачунарске опреме са 5 различитих 

референтних наручилаца, при чему вредност по једном уговору не може бити мања од 

2.000.000,00 динара са ПДВ“.  

 


