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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.3
конкурсне документације за јавну набавку добара –
рачунарске и мрежне опрема, обликоване по партијама од 1 до 9, и то за:
ПАРТИЈУ 2.-Персонални рачунари
ПАРТИЈУ 8 - Преносиви рачунари
ЈНОП 22/2014

Путем мејла Наручилац је дана 18.08.2014. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези конкурсних
документација за јавну набавку добара – рачунарске и мрежне опреме, обликовану у
више истоврсних, посебних целина (партија) од 1 до 9, у оквиру којег су постављена
следећа питања:

1. У партији 2, на страни 7/55, под захтевом „монитор“ наведена је дијагонала 20“.
Пошто произвођачи монитора, мониторе реалне дијагонале од 19.5“ класификују
као 20“-инчне мониторе, молим Вас да потврдите да ћете прихватити монитор
дијагонале 19.5“-инча.
2. У партији 8, на страни 7/54, под захтевом „веб камера“ наведена је резолуција
камере од 1.3Mpix. Како резолуција камере није кључна карактеристика при
функционисању рачунара и како сам квалитет слике при коришћењу камере много
више зависи од квалитета мреже на коју је рачунар повезан,него од саме
резолуције, молим Вас да потврдите да ћете прихватитикамеру мање резолуције.
3. У партији 8, на страни 7/54, под захтевом „процесор“ наведен је минимални клок
2.5GHz, молим Вас да потврдите да ћете прихватити процесор клока 2.4GHz, при
чему напомињемо да се при коришћењу не може приметити разлика између
процесора, који ради на 2.4GHz и 2.5GHz.
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну
набавку сачинила је 20.08.2014. године следећа додатна појашњења:
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1 : Не. Тражи се монитор дијагонале минимално 20“-инча.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2: Не. Тражи се преносиви
камером од минимално 1.3Mpix.

рачунар са интегрисаном веб

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3:
Да, прихватиће се процесор минималног клока 2.4GHz,
у складу са изменама конкурсне документације.

1)
Измене и допуне конкурсне документације бр.5 којима се мења и допуњује
Конкурсна документација за Партију 8 - Преносиви рачунари и то на следећи начин: На
страни 7/54 КД у делу 3)1) врста техничке карактеристике (спецификација) под ставком
„процесор“ уместо описа „Минималног клока 2,5 GHz, са минимално 3 MB кеш меморије,
64 bit, литографија 22nm или мање, max TDP 35 W, максимално меморије 32 GB, Меморија
DDR3 1333/1600, два језгра, 4 thread-a“ мења се опис и сада гласи: „Минималног клока
2,4 GHz, са минимално 3 MB кеш меморије, 64 bit, литографија 22nm или мање, max TDP
37 W, максимално меморије 32 GB, Меморија DDR3 1333/1600, два језгра, 4 thread-a“.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља свим
заинтересованим лицима и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Нада Радуловић,с.р.
Жељко Миланков,с.р.
Анела Амиџић,с.р.

