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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 193/17, бр.1
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се измена
Конкурсне документације за набавку добара резерва напајања и батерије за потребе комуникационих
чворова интернет мреже ижс (набавка бр. 193/2017)
Мења се текст Конкурсне документације на страни 23 који гласи:
Гаранција

Минималан период гаранције за сва
добра наведен је у табели са техничким
карактеристикама и почиње да тече од датума квантитативног пријема добара.
Понуђач је дужан да, у понуди, наведе гарантни рок за понуђена добра, као и да приликом
испоруке достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима уређаја и списком
овлашћених сервиса, техничку документацију, као и оригинална упутства за уградњу,
руковање и одржавање са преводом на српски језик.
Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног
сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.
Купац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на
гаранцију.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима наручиоца или која
поседују видљиве недостатке или оштећења фабричке амбалаже и у случају неиспоручивања
захтеване пратеће документације (гарантни листови и упутства), наручилац неће примити
испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији. Понуђач је дужан да, одмах
по пријему Записника о рекламацији, а најкасније до истека рока за испоруку, монтажу и
пуштање у рад, испоручи добра у складу са техничким захтевима наручиоца.
Уколико наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују
материјалне недостатке или скривене мане, има право на рекламацију, а понуђач је у дужан
да исте прихвата у периоду важења гаранције, на начин да таква добра замени новим у року
од максимално 5 дана од дана пријема рекламације.
У случају замене рекламираних добара, гарантни рок почиње да тече од датума
квантитативног пријема новоиспоручених добара.
Обавезе Продавца
Продавац је дужан да, уређаје за беспрекицно напајање након испоруке у стовариште Купца,
монтира у ормане са свим пратећим припадајућим кабловима и осталом опремом, у року од
максимално 5 дана од дана квантитативног пријема добара.
Понуђач је дужан да:
- уређаје за беспрекицно напајање, након испоруке у стовариште наручиоца, монтира у
ормане са свим пратећим припадајућим кабловима и осталом одговарајућом
монтажном опремом, у року од максимално 5 дана од дана квантитативног пријема
добара, како би се извршило тестирање уређаја.

повеже уређаје безпрекидног напајања на струјне ормане у складу са стандардима за
струјне ормане одговарајућим каблом (сала система дужине каблова 5-10 м). (важи
само за ставку 1 партије 1).
- испоручи све припадајуће напојне каблове за повезивање потошача (сервера,
комун.опреме) у складу са стандардима излазних конектора IEC13 (IEC14) и 2 IEC19
(IEC20). (важи за обе ставке партије 1).
- испоручи одговарајући софтвер и каблове за подешавање и надзор УПС-ева. (важи за
обе ставке партије 1).
- у гаратном року, на захтев Купца и без додатних трошкова, отклони квар на понуђеној
опреми или неисправну опрему замени исправном, у случају да је квар последица
грешке у самом уређају.
О извршеном тестирању ће бити сачињен записник који мора бити читко потписан и оверен
печатом од стране овлашћених представника наручиоца и понуђача.
Све трошкове испоруке и уградње сноси понуђач.
-

Овим прихватам да ћу добра која су предмет јавне набавке израдити и испоручити у складу са прописаним
техничким условима.

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

А треба :
Гаранција

Минималан период гаранције за сва
добра наведен је у табели са техничким
карактеристикама и почиње да тече од датума квантитативног пријема добара.
Понуђач је дужан да, у понуди, наведе гарантни рок за понуђена добра, као и да приликом
испоруке достави гарантне листове са уписаним серијским бројевима уређаја и списком
овлашћених сервиса, техничку документацију, као и оригинална упутства за уградњу,
руковање и одржавање са преводом на српски језик.
Гаранција обухвата бесплатну поправку, бесплатне делове, бесплатан рад овлашћеног
сервисера и замену добра без надокнаде, уколико поправка није могућа.
Купац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој су добра испоручена ради остваривања права на
гаранцију.

У случају испоруке добара која нису у складу са техничким захтевима наручиоца или која
поседују видљиве недостатке или оштећења фабричке амбалаже и у случају неиспоручивања
захтеване пратеће документације (гарантни листови и упутства), наручилац неће примити
испоручена добра, о чему ће сачинити Записник о рекламацији. Понуђач је дужан да, одмах
по пријему Записника о рекламацији, а најкасније до истека рока за испоруку и, испоручи
добра у складу са техничким захтевима наручиоца.
Уколико наручилац приликом употребе добара установи да испоручена добра поседују
материјалне недостатке или скривене мане, има право на рекламацију, а понуђач је у дужан
да исте прихвата у периоду важења гаранције, на начин да таква добра замени новим у року
од максимално 5 дана од дана пријема рекламације.
У случају замене рекламираних добара, гарантни рок почиње да тече од датума
квантитативног пријема новоиспоручених добара.
Обавезе Продавца
Овим прихватам да ћу добра која су предмет јавне набавке израдити и испоручити у складу
са прописаним техничким условима.
Место и датум

Понуђач
М.П.
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