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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА
РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ПО ПАРТИЈАМА ОД 1-6 И ТО ЗА
Партију 1 – Персонални рачунари
Партију 4 – Опрема-делови за додатно уграђивање
Партију 6 – Резервни делови за рачунарску опрему
ЈНОП 30/2015
Предмет: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за
јавну набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,
ЈНОП 30/2015
Дана 19.08.2015. године путем e-maila примили смо допис/захтев којим се
тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,
обликовану по партијама од 1-6 у оквиру којег су постављена следећа питања и од
стране комисије за јавну набавку сачињени следећи одговори:
Питање бр.1:
Партија 1: На страни 38/58 конкурсне документације наведено је да се Табеларни
део понуде односи на Партију 2, иако је у питању Конкурсна документација за
Партију 1, па бисмо Вас замолили да измените наведени део конкурсне
документације.
Одговор на питање бр.1:
Дана 21.08.2015. године сачињене су I измене и допуне КД за Партију 1 Персонални рачунари.
Питање бр.2:
Партија 4: У обрасцу понуде на страни 31/60 конкурсне документације наведено је
да постоји захтев за гарантни рок за ставку 26 – минимално 24 месеца, а с обзиром
на то да је у захтеваној Техничкој спецификацији наведено укупно 25 ставки,
замолили бисмо Вас да измените овај део конкурсне документације у складу са
наведеним.
Одговор на питање бр.2:
Дана 21.08.2015. године сачињене су II измене и допуне КД за Партију 4 - Опремаделови за додатно уграђивање.
Питање бр.3:
Партија 6: Како сте у Техничким спецификацијама, на страни 6/36 конкурсне
документације под редним бројем 1. навели сте матичну плочу socket LGA1155 који
престаје да се производи код свих светских произвођача, замолили бисмо вас да
потврдите да
ћете
прихватити
плочу
са
траженим
карактеристикама

(1066/1333/1600Mhz, DDR3, SATA II, USB 2.0/USB 3.0, VGA интегрисана, аудио,
GLAN, Pcle), али новијег socketа LGA1150?
Одговор на питање бр.3:
Може се понудити матична плоча са socketom LGA1150 или LGA1155, a која
задовољава тражене техничке карактеристике.
Питање бр.4:
Партија 6: Како сте у Техничким спецификацијама, на страни 6/36 конкурсне
документације под редним бројем 2. навели сте процесор socket LGA1155 који
престаје да се производи од стране Intel-a као произвођача, замолили бисмо вас да
потврдите да ћете прихватити процесор новије генерације socketа LGA1150, који би
по карактеристикама одговарао траженим?
Одговор на питање бр.4:
Може се понудити процесор socketа LGA1150 или LGA1155, a који је компатибилан са
матичном плочом из ставке 1. Техничке спецификације. Матична плоча и процесор
морају бити са истим socketom.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
доставља се заинтересованом лицу и истовремено се објaвљује се на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs link JAVNE
NABAVKE.
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