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ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-НАБАВКА ДОБАРА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ЂАКА 

ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 
 
Питање потенцијалног понуђача: 
1)"На страни 8 конкурсне документације наведено је да је понуђач дужан да са понудом достави и 
тражене узорке. 
С обзиром на то да нигде у конкурсној документацији није наведено на које узорке се мисли, замолили 
бисмо Вас да нам појасните да ли је у питању техничка грешка или је потребно доставити узорке, а у 
том случају да нам прецизирате шта је тачно потребно доставити па да у складу са одговором измените 
наведени део документације.“ 
 
Одговор Наручиоца: 

 
У питању је техничка грешка, није потребно доставити узорке. 
 
У складу са наведеним наручилац врши измену конкурсне документације заменом стране 8 новом 
страном 8А. 
 
Питање потенцијалног понуђача: 
 
2) Када ће Наручилац имати коначан списак из школа са дефинисаним количинама? 
 
Одговор Наручиоца: 
 
Наручилац врши измену конкурсне документације тако што брише одредбе којима се орјентационо 
одређује количина уређаја. Таблети од 8“ тражиће се у количини од 112 комада, а од 10“ 23 комада. 
 
У складу са наведеним наручилац врши измену конкурсне документације заменом стране 43 новом 
страном 43А. 
 
Питање потенцијалног понуђача: 
 
3) Као један од критеријума за доделу уговора наведено је да се рок испоруке бодује са 20 пондера, а у 
Обрасцу  понуде сте навели да је максимално прихватљив  рок од  5  календраских дана од дана 
поручивања робе. С обзиром на то ниједан произвођач не гарантује испоруку у року мањем од 30 дана, 
сматрамо да је Ваш  захтев за рок испоруке од максимум 5  календарских дана,  дискриминишући 
поготово имајући  у виду да су захтеване веће количине опреме и да се у тренутку предаје понуда не 
знају коначне количине, већ ће исте бити накнадно одређене. Такође, подсећамо вас да сте у складу са 
Законом о јавним набавкама дужни да обезбедите конкурентност према понуђачима, а са овим 
захтевом вршите дискриминацију и фаворизујете понуђаче који евентуално имају ову опрему на лагеру. 
У складу са свим претходно наведеним замолили би смо вас да продужите рок испоруке,  односно да 
измените захтев за испоруку и да исти буде максимум 30 дана, будући да би сте на тај начин  
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обезбедили већу конкурентност међу понуђачима. 
 
Одговор Наручиоца: 
Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и продужује рок испоруке до 30 дана. 
 
У складу са наведеним наручилац врши измену конкурсне документације заменом стране 25 новом 
страном 25А. 
Наручилац врши и измену модела угоовора тако што се страна 45 замењује  страном 45А. 
 
 
Рок за доставу понуда је до 22.06.2015.године до 12,00 часова, јавно отварање је истог дана у 
12,30 минута. 
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