
 

 

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 16.11.2018. године 
 

 

Одговор на питања у вези са јавном набавком, ЈН 75/2018– Рачунарска опрема 

 

Питање 1: У делу II Технички елементи понуде за Рачунар тип 1, Рачунар тип 2, Рачунар тип 3 и Рачунар 

тип 4 под тачком 1.18 захтевали сте да понуђена опрема задовољава стандарде/директиве: Energy star, 

CE, EPEAT (Silver ili Gold). Као доказ захтевано је да се достави “линк ка званичној страници 

сертификационог тела на коме се може проверити да понуђена опрема задовољава стандард”. Имајући у 

виду да за CE сертификат не постоји јавно доступна база сертификованих производа молимо Вас да нам 

потврдите да ће као доказ да понуђена опрема задовољава CE стандарде/директиве, бити прихваћена 

потврда произвођача односно представништва произвођача за територију Републике Србије. 

Одговор 1: 

Потврђујемо да ће као доказ да понуђена опрема задовољава CE стандарде/директиве, бити прихваћена 

потврда произвођача односно представништва произвођача за територију Републике Србије. 

 Питање 2: У техничкој спецификацији тражених рачунара за све четири партије под тачком 1.9 

захтевате да понуђени рачунар има читач смарт картица, интегрисан у кућиште или екстерни. Молимо Вас 

да нам потврдите да читач смарт картица не мора да буде од истог произвођача као и понуђени рачунар 

као и да за њега важи стандардна гаранција у трајању од две године чији статус (трајање и тип) не мора 

бити проверив по серијском броју на сајту произвођача. 

Одговор 2:  

Потврђујемо да читач смарт картица не мора да буде од истог произвођача као и понуђени рачунар као и 

да за њега важи стандардна гаранција у трајању од две године чији статус (трајање и тип) не мора бити 

проверив по серијском броју на сајту произвођача. 

Питање 3: У делу IV Упутство понуђачима како да сачине понуду, у оквиру тачке 11 захтевано је да 

понуђач достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 5% вредности понуде.  

Молимо вас да у случају када понуђач даје понуде за више партија потврдите да није обавезно 

достављати банкарске гаранције за озбиљност понуда за сваку партију посебно, односно да ће наручилац 

прихватити да понуђач достави једну банкарску гаранцију у висини 5% збирне вредности свих 

достављених понуда за више партија. 

 

Одговор 3:У случају када понуђач даје понуде за више партија, исти је у обавези да банкарску гаранцију 

за озбиљност понуде достави за сваку партију посебно. 

 

         Комисија за јавне набавке                                                         
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