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Предмет: Додатне информације и појашњења ЈНМВ рачунарске опреме, 

бр. 2/2016 – одговор на питања. 

 

 

На захтев заинтересованог лица од 30.08.2016. године, упућеног путем електронске поште, 

постављена су следећа питања: 

 

1. Питање 

1 Прикључци и проширења 

min. 2x PCIe, 2x PCI, 4x SATA III, 2x RS-232, 1x 

LPT, 1x VGA, 1xDVI ili HDMI, 8x USB 2.0, 4x 

USB 3.0, 1x RJ45 (1GB LAN) 

  

„Молимо да наведете које PCI карте намеравате да користите, којих два RS232 

периферала намеравате да прикључите као и који LPT уређај планирате да користите. 

Такође, молимо да прихватите да ће бити исправна понуда код које су се периферије за које 

наведете да имате примену и да су функционално неопходне буду обезбеђене унутар 

конфигурације на технолошки адекватан начин…“ 

 

Одговор: 

1. Наведени прикључци и проширења су захтеване минималне техничке карактеристике 

предвиђене у складу са очекиваним потребама наручиоца, тренутним и 

потенцијалним.  Неопходно је да сви наведени прикључци и проширења буду у 

слалду са траженим и описаним у спецификацији у Конкурсној документацији. Само 

таква понуда ће бити одговарајућа и прихватљива. 

 

2. Питање 

 

2. Напајање мин. 300W 

 

„Молимо да прихватите као исправно оно напајање које је произвођач рачунара 

MidiTower конфигурације предвидео као адекватно за рад свих уграђених уређаја пошто 

врхунски произвођачи уграђују првокласна напајања, високог степена утилизације, чиме се 



постичу веома велике уштеде у потрошњи а без губитка опсега перформанси што у крајњој 

линији доноси значајну финансијску уштеду за вашу организацију у набавци а поготово у 

експлоатацији због чега предлажемо  да се сложите са нашим предлогом ….“ 

Одговор: 

2. Наручилац је у спецификацији, која је саставни део конкурсне документације бр. 

2153/2, тражио минимално напајање од 300W. Уколико понуђач понуди мање од 

траженог, понуда ће бити неодговарајућа, односно неприхватљива и као таква неће 

бити узета у разматрање приликом стручне оцене и рангирања понуда. 

 

 

3. Питање 

„Да ли можете да нам дате  серијски број лаптопа или part no. батерије.за ставку 10?“ 

 

Одговор: 

3. Батерије за све лаптопове из фамилије Toshiba Satelite L750 су компатибилне и стога није 

неопходно наводити серијски број лаптопа или парт но.  

 

 

 

4. Питање 

Да ли прихватате копије фактура за купце којима смо продали рачунарску опрему уместо 

уговора? 

 

Одговор:  

4. Тражени додатни услов се испуњава, односно доказује како је наведено у Конкурсној 

документацији број 2153/2, копијама уговора из назначеног периода. Као доказ за 

испуњеност услова понуђач доставља попуњену, оверену и потписану Изјаву о 

испуњености  услова за учешће у поступку јавне набавке - Поглавље 8 Конкурсне 

документације. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 


