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Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 38, „Рачунарска опрема“ 

 

 

За јавну набавку добара Д 38, „Рачунарска опрема“, на адресу наручиоца су приспела следећа питања: 

 

1) У тачки 17. на странама 13 и 14 Измењене конкурсне документације од 15.10.2014. године 

наведено је да је рок за улагање Захтева за заштиту права 10 дана од дана пријема Одлуке о додели 

уговора. 

 

С обзиром на то да је предметни поступак јавна набавка мале вредности и да је Законом о јавним 

набавкама јасно предвиђено да је рок за улагање Захтева за заштиту права, у том  случају, 5 дана од 

дана пријема Одлуке о додели уговора, замолили бисмо Вас да у складу са тим измените наведени 

део конкурсне документације? 

 

Одговор: 

У питању је техничка грешка, измене Конкурсне документације ће бити достављене посебно. 

 

2) Замолили бисмо Вас да јасно прецизирате износ таксе за улагање Захтева за заштиту права на 

странама 13 и 14 Измењене конкурсне документације од 15.10.2014. године, с обзиром на то да је 

предметни поступак јавна набавка мале вредности и да је Законом о јавним набавкама предвиђено 

да је, у том случају, износ ове таксе 40.000 динара.? 

 

Одговор: 

У питању је техничка грешка, измене Конкурсне документације ће бити достављене посебно.  

 

3) У Измењеној конкурсној документацији од 15.10.2014. године наведено је следеће: 

 

„Понуђач подноси понуду на српском језику, осим техничке спецификације и овлашћења 

произвођача или овлашћеног заступника произвођача за продају понуђених добара на територији 

Републике Србије“. 

 

Замолили бисмо Вас да нам потврдите да је прихватљиво доставити Техничку спецификацију и 

овлашћење произвођача или овлашћеног заступника произвођача за продају понуђених добара на 

територији Републике Србије на српском или енглеском језику, јер оваквом формулацијом 

Наручилац прецизира да ови докази не могу бити достављени на енглеском језику? 

 

Одговор: 

Техничку спецификацију и овлашћење произвођача или овлашћеног заступника произвођача за 

продају понуђених добара на територији Републике Србије је прихватљиво доставити на српском 

или енглеском језику. 

 

Измене Конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и на 

интернет страници Дома здравља. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 


