
                    Република Србија 
        Аутономна Покрајина Војводина 
                         Град Сомбор 

          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
                  Број:  404-27/2017-VIII       
                  Дана: 03.04..2017. године 
                  С о м б о р  
 
 
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси, 
 

 
 

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе 
Градске управе Града Сомбора 

Број: ЈН 404-27/ -VIII 
 

                                 Питање: 
                            „У тендерској документацији ЈН-404-27/2017-VIII набавка рачунара и  
рачунарске опреме за потребе Градске управе Града Сомбора, на страни 11/38, наведено 
је 5. УСЛОВ: понуђач доставља документа финансијског обезбеђења да ће испунити своје 
обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, а на страни 
20/38 конкурсне , тачка 19 ред.бр. 3) уколико понуђач није доставио предвиђено средство 
обезбеђења. “. 
 
Питање: Да ли је уз понуду потребно доставити финансијско обезбеђење? 

                      
                     
                       Одговор: 

                                      
Уз понуду није потребно доставити финансијско средство обезбеђења.. 

 
                                     Питање: 

У конкурсној документацији на страни 7/38 у склопу ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
ЈН 404-27/2017-VIII набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе Града 
Сомбора 

Напомена: Неопходно је да је понуђач овлашћени партнер произвођача, да продаје понуђена 
добра на територији републике Србије. Доказује се прилагањем важећег партнерског  
уговора са произвођачем којим се потврђује право продаје на територији Републике Србије 
или важећа ауторизација / овлашћење/потврда издада од стране произвођача или 
регистрованог представништва произвођача који /која пружа доказ да је понуђач овлашћени 
партнер за продају на територији Републике Србије.  
Сви принтери и скенери морају бити од истог произвођача опреме због компатибилности. 

Питање 1: За које од наведених ставки треба да доставимо доказ да смо овлашћени од стране 
произвођача или регистрованог представништва произвођача за продају њихових призвода на 
територији РС? 

Питање 2: Молимо Вас да појасните компатибилност, да ли се то односи на компатибилност 
принтера и скенера међусобно или компатибилност принтера и скенера са постојећим ИТ 
окружењем. ? 

 



                      Одговор: 
Одговор 1. potrebno je dostaviti dokaz za sve stavke, grupisano po proizvođaču i tipu uređaja (na primer: 
HP skeneri, HP printeri, Lenovo prenosni računari…). 
Одговор 2: Insistira se samo na istom proizvođaču printera i skenera, ostali parametri kompatibilnosti ne 
predstavljaju factor koji utiče na izborponuđača. 
 

 
 

                     Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 
                     Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs 

 
 


