
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
____________________________________________________________________________________________ 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2017-1847 

Датум: 19.06.2017 

        

                               

                                          

ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори бр. 7 за набавку мале вредности ЈНОП/15-

Рачунари и рачунарска опрема, лаптоп рачунари и фотокопири 

           

 

Питање бр.1 

Молимо да нам потврдите да уз банкарску гаранцију за озбиљност понуде писмо о 

намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, а касније и 

банкарске гаранције за добро извршење посла, није потребно достављати депо картон 

овлашћеног лица банке које је потписало финансијска обезбеђења? 

 

Одговор бр.1 

За партију 1 за коју је захтевана банкарска гаранција није потребно доставити картон 

депонованих потписа, док је за партије 2 и 3 где је захтевана меница као средство 

обезбеђења потребно. 

 

Питање бр.2 

Молимо да потврдите да су износи на које се захтевају банкарска гаранција за 

озбиљност понуде, писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла, а касније и банкарска гранција за добро извршење посла,без ПДВа. 

 

Одговор бр.2 

Износи су без ПДВ-а. 

 

Питање бр.3 

На страни 20/71 захтевате да се достави на меморандуму понуђача, за ставке где је то 

захтевано, интернет адреса на којој се врши провера статуса гаранције на сајту 

произвођача опреме на основу серијског броја уређаја (за сваку од партија) 

Како уређаји све док нису купљени/испоручени немају свој серијски број, то значи да је 

пре испоруке опреме немогуће проверити статус гаранције на сајту произвођача. 

Молимо вас да потврдите да ћете прихватити да понуђач на свом меморандуму достави 

интернет адресу произвођача опреме, где се може извршити провера статус гаранције, 

али тек по испоруци добара. 

 

Одговор бр.3 

Наручилац дефинисаним условом и није захтевао да се достави адреса на којој ће се 

вршити провера статуса гаранције на сајту произвођача пре испоруке опреме, већ 

адреса која се за проверу користи након испоруке добара тј, након што опрема у 

систему произвођача буде евидентирана по серијском броју. Дакле, уз понуду се, на 

меморандуму понуђача, доставља интернет адреса са сајта произвођача опреме која 

служи за проверу статуса гаранције након што се испорука изврши. 

 



Питање бр.4 

Молимо вас да потврдите да ћете уместо свих докза са стране 10/71 прихватити 

потврду произвођача уређаја којом ће се потврдити да понуђени уређаји задовољавају 

RoHS Energy Star, TCO, EPEAT GOLD. 

 

Одговор бр.4 

Наручилац је конкурсном документацијом на страни 10/71 дефинисао начин 

доказивања по питању захтеваних сертификата: 

За RoHS понуђач доставља изјаву произвођача опреме којом се потврђује да су 

производни процеси усклађени са овим регулативама; 

За EnergyStar понуђач доставља линк са www.energystar.gov  или www.eu-energystar.org  

на ком се види да понуђена опрема задовољава стандард; 

За TCO понуђач доставља копију сертификата и  

За ЕPEAT понуђач доставља линк са сајта www.epeat.net на ком се види да понуђени 

уређај задовољава тражени стандард у некој од земаља Европске Уније 

 

Доказивање сертификата epeat gold- увидом на сајту www.epeat.net 

                                          Energy star- увидом на сајту www.energystar.org 

 

Додатно, испуњеност свих услова по питању сертификата изнад доказује се 

достављањем потврде произвођача опреме за сву опрему где су сертификати захтевани: 

„ Сертификати-званичном потврдом произвођача опреме“ 

Оба услова морају бити кумалитвно испуњена. 

 

http://www.energystar.gov/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.epeat.net/

