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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале 
вредности ''Рачунарска опрема'' број 40/1.1.2.  
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, наручилац врши измене конкурсне 
документације за јавну набавку мале вредности ''Рачунарска опрема'' бр.40/1.1.2. ради 
измене гарантног рока за добра из Партије бр.2 ''Рачунарска опрема'', и то на начин: 
 
- На страни 16 конкурсне документације, у оквиру поднаслова ''Гарантни рок'', став 2: 
 
'' Гаранција за Партију 2 ''Рачунарска опрема'': минимално 3 године гаранције од 
произвођача и минимално 3 године гаранције од понуђача (испоручиоца)'' 
 
мења се тако да исти гласи: 
 
'' Гаранција за Партију 2 ''Рачунарска опрема'': минимално 3 године гаранције од 
произвођача и минимално 3 године гаранције од понуђача (испоручиоца).  
Гаранција за ласерски штампач-минимално 2 године гаранције од произвођача и 2 
године од понуђача.'' 
 
- На страни број 23, у оквиру Партије број 1 ''Мобилни рачунари (псиони), ''Образац 
структуре цене'' –последњи ред, мења се због штампарске грешке: 
 

Garancija za partiju 2 
minimalno 2 godine garancije 
od proizvoñača i minimalno 2 
godine garancije od isporučioca 

    
 

 
Тако да исти гласи: 
 

Garancija za partiju 1 
minimalno 2 godine garancije 
od proizvoñača i minimalno 2 
godine garancije od isporučioca 

    
 

 
- На страни број 29, у оквиру Партије број 2 ''Рачунарска опрема'' мења се ред обрасца 
''Техничка спецификација''- 
 

Garancija za partiju 1 
minimalno 3 godine garancije 
od proizvoñača i minimalno 3 
godine garancije od isporučioca 

    
 

 
 



 
Тако да исти гласи: 
 

Garancija za partiju 2 

minimalno 3 godine garancije 
od proizvo ñača i minimalno 3 
godine garancije od 
isporu čioca 
-garancija za laserski 
štampa č: minimalno 2 godine 
garancije od proizvo ñača i 
minimalno 2 godine garancije 
od isporu čioca 

    

 

 
- На страни број 34, у оквиру Партије број 2 ''Рачунарска опрема'' мења се ред обрасца 
''Образац структуре цене'': 
 

Garancija za partiju 1 
minimalno 3 godine garancije 
od proizvoñača i minimalno 3 
godine garancije od isporučioca 

    
 

 
Тако да исти гласи: 
 

Garancija za partiju 2 

minimalno 3 godine garancije 
od proizvo ñača i minimalno 3 
godine garancije od 
isporu čioca 
-garancija za laserski 
štampa č: minimalno 2 godine 
garancije od proizvo ñača i 
minimalno 2 godine garancije 
od isporu čioca  

    

 

 
 
 
 


