
1 

 
Брпј: 020-30-11/7 

Датум: 09.02.2018. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Рачунари и рачунарска ппрема,  

редни брпј набавке: ОПРА 11/18 

 

Наручилац је дана 06.02.2018. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип Захтев за 

дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – 

Рачунари и рачунарска ппрема, редни брпј набавке: ОПРА 11/18, у пквиру кпјих су тражена 

следећа ппјашоеоа: 

 
ПИTAЊE 1: У ставци бр. 2 техничке спецификације, тражен је HDD 320GB. Хард диск ппменуте 
величине се више не прпизвпди псим у рефабрикпванпј варијанти. Мплим пптврду да је минимум 
величина диска кпју ппнуђачи треба да уврсте у ппнуду 500GB и да мпра бити нпв а не 
рефабрикпван, какп би испунили Ваш захтев да сва рпба мпра бити пптпунп нпва. У складу са тим 
мплим за измену кпнкурсне дпкументације. 
 
OДГOВOР 1: У Кпнкурснпј дпкуменатицији, на страни брпј 7 наведен је захтев да сва дпбра мпрају 
бити нпва и у пптпунпсти пдгпварати захтевима наведеним у Кпнкурснпј дпкументацији. 
Испитиваоем тржишта, Наручилац је дпшап дп сазнаоа да се предмет ппд редним брпјем 2 
наведен са свим захтеваним карактеристикама у техничкпј спецификацији мпже купити и 
Наручилац пстаје при свпјим захтеваним техничким спецификацијама.  
 
ПИTAЊE 2: У ставци бр. 3 и 6 техничке спецификације тражени DVD уређаји имају захтевану 
карактеристику DVD-RAM 12X и 16X респективнп. Прегледпм карактеристика DVD уређаја кпји 
мпгу да се купе на нашем тржишту, ппменута карактеристика је пд 2X-5X, те мплим за пптврду да 
ће бити прихваћени уређаји ппменуте брзине и схпднп тпме измену кпнкурсне дпкументације. 
 
OДГOВOР 2: У Кпнкурснпј дпкуменатицији, на страни брпј 7 наведен је захтев да сва дпбра мпрају 
у пптпунпсти пдгпварати захтевима наведеним у Кпнкурснпј дпкументацији. Испитиваоем 
тржишта, Наручилац је дпшап дп сазнаоа да се предмети ппд редним брпјем 3 и 6, наведени са 
свим захтеваним карактеристикама у техничкпј спецификацији, мпгу купити и Наручилац пстаје 
при свпјим захтеваним техничким спецификацијама.  
 

Чланпви кпмисије за јавну набавку: 
 

Име и презиме Пптпис 

Јелена Лукић Лакатпш, члан кпмисије  

Саша Вулић, члан кпмисије  

Јелена Вукас, члан кпмисије  

 


