ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд, Немањина 11
Датум: 18. децембар 2017. године
Предмет: Одговор на питање ЈН 02/2017– одговор 01
Генералном секретаријату Владе, као Наручиоцу у јавној набавци мале
вредности добара број 02/2017 електронском поштом дана 15. децембра 2017. године у
15:02 часова обратило се заинтересовано лице и поставило следећа питања:
ПИТАЊЕ 1:
„У конкурсној документацији на страни број 4 услов је: ”Продавац је за BRAND NAME
рачунар/лаптоп (сви типови) дужан да достави на свом меморандуму тачну
интернет адресу сајта где је наведена понуђена конфигурација, односно модел
рачунара.
Како је за одређене конфигурације овај податак доступан тек када се рачунар
произведе, молим вас да нам потврдите да ће понуда бити прихватљива уколико за
одређена добра доставимо потврду локалне канцеларије произвођача да понуђена
конфигурација одговара захтеваној спецификацији са ваше стране?“
ПИТАЊЕ 2:
„Како су BRAND NAME лаптоп – тип 1 i BRAND NAME лаптоп – тип 2 ''consumer''
модели рачунара (потрошачка електроника у малопродаји, а не за пословне
кориснике), молим вас да нам потврдите да ће понуда која не садржи потврде које су
тражене конкурсном документацијом за ова добра, на страни 4 конкурсне
документације и то: “Продавац је за BRAND NAME рачунар/лаптоп (сви типови)
дужан да достави на свом меморандуму тачну интернет адресу сајта где је наведена
понуђена конфигурација, односно модел рачунара. 2) BRAND NAME рачунар/лаптоп
мора бити сертификован за рад под оперативним системом Windows 10 о чему
понуђач као потврду доставља интернет адресу Microsoft сајта, на којој је наведен
модел рачунара. 3) За модел монитора није потребно доставити адресу Microsoft
сајта. 4) BRAND name рачунар и монитор морају бити од истог понуђача. 5) Понуђач
мора бити овлашћен од стране произвођача за продају понуђеног BRAND name
рачунара/лаптопа за територију Републике Србије, о чему ће доставити одговарајући
доказ.”, бити прихватљива без ових потврда?“
Генерални секретаријат Владе, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), на захтев заинтересованог
лица за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
за предметну јавну набавку добара, доставља следеће
ОДГОВОРЕ
ПИТАЊЕ 1:
Биће прихватљиве оне понуде које испуњавају наведени услов на начин описан
у Конкурсној документацији, а као ваљан доказ сматраће се и Потврда произвођача
да понуђена конфигурација одговара захтеваној конфигурацији са детаљним описом
спецификације конфигурације.

ПИТАЊЕ 2:
Биће прихватљиве оне понуде које испуњавају наведене услове на начин описан
у Конкурсној документацији, а као ваљан доказ за услове 1 и 2 сматраће се и
Потврда/Потврде произвођача да понуђена конфигурација BRAND NAME лаптопа
одговара захтеваној конфигурацији са детаљним описом спецификације конфигурације
уз јасно навођење оперативног система који је већ инсталиран на BRAND NAME
лаптопу који је предмет понуде.
Потврда да је понуђач овлашћен од стране произвођача за продају понуђеног
BRAND NAME лаптопа за територију Републике Србије мора бити достављена.

