
СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 4/2013 

 

 
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 

 

Дана 04.09.2013. 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. Да ли време изласка на интервенцију и дијагностику проблема, 

које наведе понуђач треба да се односи на 24h на дан, 7 дана у недељи и 365 дана у 

години за време трајања гарантног рока?“ 

ОДГОВОР: 

Не. Тражи се време изласка на интервенцију и дијагностика проблема у радно време 

Факултета, односно радни дани од 8 до 22 часова, субота од 8 до 18 часова. 

 

2.  ПИТАЊЕ: 

„Уколико одговор на 1. питање није потврдан, да ли је могуће дефинисати време када је 

могуће упутити захтев на интервенцију и дијагностику проблема? На пример, у току 

радног дана од 8h до 16h, одзив је 1h, а ван тог времена радним даном је 15h и викендом 

48h.“ 

ОДГОВОР: 

У наведено време (радни дани 8 - 22 часова, субота 8 - 18 часова) тражи се исто време 

одзива. Уколико у понуди буде дефинисано време другачије од траженог, узеће се као 

понуђено време одзива на интервенцију најдуже понуђено време (као у примеру, узело 

би се време 48h јер је то време које важи за суботу од 8 до 18 часова). 

 

3.  ПИТАЊЕ: 

„Да ли ћете прихватити понуду као исправну, уколико се у њој наведу референце са 

потврдама, за пет уговора са по 2 000 000.00 динара, који се односе само на 2012. 

годину?“ 

ОДГОВОР: 

Не. Тражи се да у периоду 2008. – 2012. година има минимум пет уговора са наведеним 

износом при чему мора бити бар један уговор по години. 

 


