
 

                       Број: 358/5-1 
Датум: 29.05.2017.год. 

 

 
На основу чл.63 Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС“ 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавне 

набавке, у поступку ЈН МВ 1Д /17-  storage, даје  
 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Питање понуђача :  
 

1. У документацији није наведено колики број дискова (WД6002ФФWX) је потребно испоручити уз уређај. 
Молим вас да одговорите о ком броју дискова се ради. 

 

Одговор Наручиоца: потребно је испоручити 8 дискова 
 

 
2. Везано за рок испоруке: на 6. страни документације је наведено да је рок ипоруке 3 радна дана од 

пријема захтева, а на 13. страници се наводи да је Рок испоруке добара 15 дана од пријема захтева за 

испоруку. 
Наша фирма је увозник Qнап НАС опреме и стандардан рок испоруке је 20 до 30 дана. Молим вас да 

проверите да ли је могуће да рок испоруке буде дужи од горенаведених и обавестите ме који је валидан 
рок испоруке добара по овој набавци. 

 
Одговор Наручиоца: за наручиоца је прихватљиво да рок испоруке буде 30 дана 

 

 
3. У члану 9 уговора је назначено да је добављач дужан да приликом испоруке инсталира и пусти у рад 

опрему.  
Молим вас појашњење: шта се тачно подразумева под инсталирањем и пуштањем у рад уређаја и да ли 

је ово потребно или ће ваше ИТ одељење бавити инсталирањем и подешавањем уређаја? 
 

Одговор Наручиоца: дoбављач врши испоруку опреме наручиоцу и пружа технику помоћ и подршку за 

пуштање опреме у рад након испоруке опреме (уколико је потребно). Добављач је дужан да обезбједи 
упутства за постављање опреме у рацк ормар, повезивање и конфигурисање у виду штампаног или 

електронског материјала. Постављање и пуштање опреме у рад врши Одсјек за медицинску 

информатику, уколико се другачије на договори са добављачем. 
 

 
У складу са постављеним питањем наручилац ће извршити измену конкурсне документацијеи објавити 

пречишћен текст конкурсне документације 

 
 

Дн:  
- порталу ЈН  

- сајту наручиоца  

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
       ЈН МВ 1Д/17 

                                        


