
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд, Војводе Степе бр. 283 

06.04.2017. године 
                                 

На основу члана  63.  став 2. и 3.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, Бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо  појашњење конкурсне документације односно одговор 

на питање у вези отвореног поступка јавне набавке добара обликованог по партијама: набавка 

опреме за образовне потребе намењена реализацији Еразмус+пројекта 

 

ПИТАЊЕ: Молимо вас да потврдите да је за све десктоп рачунаре, серверске и радне станице за 

који је захтеван гарантни рок 36 месеци и дуже, потребно доставити потврду произвођача или 

локалне канцеларије насловљену на наручиоца, са позивом на предметну набавку, да је захтевани 

гарантни рок подржан од стране произвођача на територији Републике Србије и да ће понуда која 

не садржи овакав доказ бити одбијена као неодговарајућа. Ово све зато што постоје рачунари који 

имају исти број модела, а различиту гаранцију (12 и 36 месеци), као и да разлика у цени између 

тих модела није мала, као и да постоји опасност да понуђачи напишу да нуде 36 месеци гаранције 

а испоруче модел који има 12 месеци. 

ОДГОВОР: На страни 6. конкурсне документације стоји следеће: „Испуњеност услова из 

техничке спецификације и трајање произвођачке гаранције (где је захтевана) се доказује 

овереном потврдом произвођача опреме (може и оверена копија сертификата или другог 

документа у којем произвођач таксативно наводи тражене карактеристике и трајање 

гаранције) или линком ка интернет страници произвођача, на којој је јасно и недвосмислено 

специфицирана свака од тражених карактеристика и трајање гаранције, као и називи 

произвођача и модела који морају бити идентични оним који су наведени у понуди. У 

случају да не буду достављени тражени подаци сматраће се да понуђена опрема не испуњава 

захтеване особине“. 

Дакле, тражене особине опреме и трајање гарантног рока доказују се потврдом или овереном 

копијом потврде односно сертификата који издаје произвођач, а који не морају садржати позив за 

предметну набавку. Други начин доказивања особина опреме и трајања гарантног рока јесте 

достављање линка ка интернет страници произвођача на којој су наведени сви тражени подаци. 

Уколико понуђач не достави ни један од наведених доказа сматраће се да понуђена опрема не 

испуњава захтеване особине и понуда ће бити одбојена као неодговарајућа. 

Испуњење уговорних обавеза, а тиме и саобразности и гаранције је регулисано Законом о 

облигационим односима ( „Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85,45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист 

СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл, лист СЦГ, бр. 1/2003-Уставна повеља) и Закон о заштити потошача ( 

Сл.гласник РС“, бр. 62/2014 и 6/2016- др.закон), а додатни механизам заштите је банкарска 

гаранција у гарантном року у висини од 10% од укупне вредности уговора. 

 

                                                                                                           

          Комисија за јавну набавку 

 

 


