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П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И 

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглим захтевом заинтересованог лица за 
појашњење конкурсне документације од 23.5.2016. а у вези са припремањем понуде, 
Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДОБАРА 

Набавка рачунара и рачунарске опреме, бр. ЈНМВ: 404-13/2016-III 
 
 
ПИТАЊЕ 1: 

Услед глобалних настојања за уштедама енергије и заштите човекове околине (green 

tehnology), молимо Вас да потврдите да је прихватљиво и 180W аctive PFC ЕStar 6 

напајање, данас иначе стандард код “brand name” пословних рачунара опште намене, 

оптимизовано за маx. ефикасност и мин. потрошњу за SFF десктоп рачунаре под тачком 1., 

где се тражи напајање 280w. 

У овом смислу предлажемо да се, као и код монитора, захтева данас актуелан стандард за 

бранд наме рачунаре - EPEAT® GOLD, поред већ специфицираног ENERGY STAR. Ово ће 

засигурно обезбедити виши квалитет опреме, као и генерацијски новије бранд наме 

производе радних станица. 

 
ОДГОВОР 1: 
Погледати Измену конкурсне документације од 26.5.2016. године на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Молимо Вас да нам потврдите да је потребно да сервер, рачунари, монитори, тастатуре и 

мишеви буду од истог произвођача. 

 

ОДГОВОР 2:  

Није обавезно да сервер, рачунари, монитори, тастатуре и мишеви буду од истих 

произвођача. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Молимо Вас да нам потврдите да је понуђач у обавези да достави потврду произвођача 

опреме (или локалне канцеларије произвођача), на меморандум произвођача која гласи на 

име наручиоца, да је овлашћен од стране произвођача за продају, инсталацију и пружање 

услуга на територији Републике Србије за опрему која је предмет набавке. 



 

ОДГОВОР 3: 

Понуђач није у обавези да достави такву потврду. Обавезна садржина понуде је прописана 

конкурсном документацијом, с тим што понуђач има право да конкурсну документацију 

уреди на начин како он сматра да је најбоље за њега, поштујући минимуме прописане 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Молимо Вас да нам потврдите да ли је неопходно доставити линк на страницама 

произвођача где се по серијском броју може проверити дужина трајања и тип гаранције (36 

месеци), са бесплатним преузимањем и враћањем неисправног уређаја на територији 

Србије, бесплатна поправка и резервни делови. 

 

ОДГОВОР 4: 

Није неопходно. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

Објавити:             

- На портал јавних набавки 

- На веб-сајт наручиоца 

 


