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                                                                                                         Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

На страни 6 конкурсне документације, у делу који се односи на техничку 

спецификацију мултимедијалног уређаја тип 4 (20 комада), навели сте да понуђени уређај 

треба да поседује следеће: 

 

4.11 Lokacije: 

GPS (LI + L5 dvopojasni), AGPS, Glonass, BeiDou 

(BlI+BlC+B2a tropojasni), Galileo (E1 + E5a 

dvopojasne). QZSS (LI + L5 dvopojasni), NavIC 

 

 

Увидом у конкурсну документацију, приметили смо да је дефинисан потпуно исти 

захтев за опције локације и за мултимедијални уређај тип 3 и тип 4, иако је приметно да се 

ради о различитим уређајима. 

Питање 1: 

Молимо Вас да нам одговорите да ли је у питању случајна грешка у куцању и које 

опције локације треба да испуни Мултимедијални уређај тип 4? 

 

Одговор 1: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Тачка 4.11 ће гласити: 
 

4.11 Локације: GPS; AGPS; GLONASS; Galileo 
 

 

На страни 11 конкурсне документације, у делу који се односи на технички капацитет, 

навели сте следеће: 

Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који достави потврду произвођача, 

или локалне канцеларије произвођача или овлашћеног представника (дистрибутера) 

произвођача понуђене опреме наведене под редним бројевима 1, 2, 3 и 4 у техничкој 

спецификацији да је захтевани гарантни рок покривен од стране произвођача за територију 

Републике Србије. 

Потврде из овог услова морају да буду насловљене на наручиоца, са позивом на 

предметну јавну набавку и морају да садрже тачне моделе понуђених уређаја, тачну 

одредницу колики је гарантни рок и да се односе на територију Републике Србије. 

Доказ: Потврде произвођача, или локалне канцеларије произвођача или овлашћеног 

представника (дистрибутера) произвођача понуђене опреме и одговарајући доказ о статусу 

овлашћеног представника (дистрибутера) произвођача (уговор, потврда и сл.) 



Питање 2: 

Како је у техничком захтеву за мултимедијални уређај тип 1 и тип 2 дефинисано да је 

захтевано минимално 60 месеци произвођачке гаранције што свакако није стандардно, 

молимо Вас да потврдите да је као потврду да су поменути уређаји покривени 

произвођачком гаранцијом неопходно доставити потврду издату од стране произвођача 

опреме или његове локалне канцеларије за територију Републике Србије, односно да није 

довољно доставити потврду овлашћеног дистрибутера обзиром да се ради о временском 

периоду који није стандардан за гаранцију. 

 

Одговор 2: 

За мултимедијалне уређаје тип 1 и тип 2 где се захтева произвођачка гаранција од 

минимум 60 месеци неопходно је доставити потврду произвођача или локалне канцеларије 

произвођача понуђене опреме да је захтевани гарантни рок покривен од стране произвођача 

за територију Републике Србије. 

 

Питање 3: 

Као доказ гарантног рока за мултимедијалне уређаје тип 3 и тип 4 навели сте да је 

неопходно доставити потврду произвођача или локалне канцеларије произвођача или 

овлашћеног представника (дистрибутера) произвођача понуђене опреме као доказ да је 

захтевани гарантни рок покривен од стране произвођача за територију Републике Србије. 

Такође, као доказ да је издавалац потврде овлашћени представник навели сте одговарајући 

доказ о статусу овлашћеног представника (уговор, потврда и сл.). 

Како је у питању стандардна гаранција која се даје за захтеване уређаје, молим Вас да 

преиспитате да ли је неопходно доставити потврду гарантног рока за мултимедијалне уређаје 

тип 3 и тип 4. 

 

Одговор 3: 

Пошто је у питању стандардна гаранција од 24 месеца није неопходно доставити 

потврду гарантног рока за мултимедијалне уређаје тип 3 и тип 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 
 


