
 

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број:2875/11-51-06/2017 
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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, бр. 2/2017 

 

 

Питања: 

 

1. У додатним условима се тражи ауторизација за опрему која се нуди. У делу испуњеност 

додатних услова за поменуту ауторизацију (продаја и гаранција) се наводи да је потребно 

само за Партију 2. Како Партију 2 чине Оffice лиценце, а партију 1 рачунари, молим за 

потврду да је поменути додатни захтев тачан.  

2. У конкурсној документацији за набавку рачунарске опреме за потребе Института за 

стандардизацију у техничкој спецификацији за партију 1, тражите монитор 22" full HD IPS.  

Да ли, за партију 1, прихватате монитор 22" IPS Full HD са 21,5" видљивом дијагоналом? 

 

3. У конкурсној документацији, на страни број 17, је за Партију 1 наведено у обрасцу понудe: 

Гаранција: ______________ од дана испоруке ( минимум 24(36) месеци). Молимо Вас да 

појасните да ли је минимална гаранција 24 или 36 месеци. 

 

4. Да ли је потребно прилагати Потврде о извршеним испорукама добара и за партију број 2? 

Уколико јесте, молимо Вас да приложите одговарајући образац потврде, јер образац који је 

дат у конкурсној документацији на страни број 25 је насловљен само за рачунарску опрему. 

 

5. У оквиру конкурсне документације је наглашено да корисник спада у Ф категорију 

квалификованих правних лица. Имајући у виду да захтеване лиценце MS Office Home / 

Business 2016 не улазе у групу производа која подлежу правилима лиценцирања према 

категоријама у коју спада и категорија Ф, односно не могу се набавити на тај начин, молимо 

Вас да потврдите да је потребно понудити захтеване лиценце без обзира на начин 

набавке/лиценцирања. 

 

Одговори: 

  

1. Понуђачи достављају за Партију 2. потврду, гаранцију или изјаву произвођача понуђених 

добара, оверену и потписану од стране одговорног лица произвођача која се односи на 

предметну набавку, насловљенуна Наручиоца, којом се гарантује да ће понуђач испоручити 

оригинална добра, са пуном стандардном гаранцијом произвођача, у складу са листом 

Microsoft партнерства https://www.microsoft.com/serbia/listapartnera/default.mspx .  

 

2. За Партију 1. је тражен монитор 22" IPS Full HD.  

 

3. Гаранцију на произведена добра даје произвођач, па је у складу са истом потребно уписати 

у поље гаранције колико она износи. Минимална гаранција на произведена добра износи 24 

месеца.  

https://www.microsoft.com/serbia/listapartnera/default.mspx


 

4. Потврде о извршеним испорукама добара која су предмет јавне набавке се достављају као 

доказ о извршеним испорукама добара која су предмет јавне набавке за претходне три 

године и односи се на добра из обе партије.  

 

5. За Партију 2. - лиценце MS Office Home / Business 2016  је неопходно доставити потврду, 

гаранцију или изјаву произвођача понуђених добара, оверену и потписану од стране 

одговорног лица произвођача која се односи на предметну набавку, насловљенуна 

Наручиоца, којом се гарантује да ће понуђач испоручити оригинална добра, са пуном 

стандардном гаранцијом произвођача, у складу са листом Microsoft партнерства 

https://www.microsoft.com/serbia/listapartnera/default.mspx 

 

 

 

Конкурсна комисија 

 

 

https://www.microsoft.com/serbia/listapartnera/default.mspx

