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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ПО ПАРТИЈАМА ОД 1-6 И ТО ЗА 

Партију 2 – Персонални рачунари 

ЈНОП 17/2016 

 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.2 Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,  

ЈНОП 17/2016 

  

Дана 03.08.2016. 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 и то за Партију 2 - Персонални рачунари у оквиру 

којег је постављено следеће питање и од стране комисије за јавну набавку сачињен 

следећи одговор: 

 

Питање бр.1:  

Као заинтересовано лице, у набавци 404-137/2016-п2 – Персонални рачунари, Вам 

овим путем упућујемо захтев за додатним појашњењем и обавештавамо Вас о 

неопходним захтевима КД.  

 

Наиме извршили сте измену конкурсне документације из првобитне у тренутно 

важећу. Истом сте на питање за прихватање одзива са 5мс на 7мс извршили измену и 

осталих техничких спецификација рачунара те са првобитног захтевања бранд 

рачунара  извршили измену на не бранд рачунаре, који бивају повољнији само при 

куповини али не и у одржавању. Међутим обавештавамо Вас да сте  поред захтева ЕЕ 

за монитор обавезни захтевати минимални критеријум ЕЕ (енергетске ефикасности) и 

за рачунар (напајање) како би захтев био у складу са ПРАВИЛНИКОМ О 

МИНИМАЛНИМ КРИТЕРИЈУМИМА У ПОГЛЕДУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – чланом 6 и чланом 13 ЗЈН, односно треба да захтевате 

напајање min 80 plus bronze, ERP 2013 Standby <0,5W, Active PFC. Изволите линкове 

за више информација о уштеди енергије са правилним захтевом напајања : 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx и 

https://www.energywise.govt.nz/tools/energy-star/#/  

 

Текст захтева може бити саставни део техничке спецификације рачунара или пак 

текст у другом делу конкурсне документације, изволите предлог: „У складу са чланом 

6., Правилника о минималним критетијумима у погледу енергетске ефикасности у 

поступку јавне набавке добара („Службени гласник РС“ бр.111/15), у даљем тексту 

Правилник, рачунарска опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ ако испуњава 

најновије ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава, који су на снази на дан 

покретања поступка јавне набавке и који су објављени на одговарајућој интернет 

страници на којој се објављују ENERGY STAR критеријуми енергетских својстава. 

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
https://www.energywise.govt.nz/tools/energy-star/#/


Према члану 7., став 1, Правилника ознака Тип I ENERGY STAR је доказ да 

рачунарска опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ. Према члану 7., став 2 

Правилника, рачунарска опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ и ако се 

налази на списку производа који испуњавају ENERGY STAR критеријуме енергетских 

својстава. Према члану 7., став 3. Понуђач доказује да рачунарска опрема испуњава 

минималне критеријуме ЕЕ потписивањем изјаве (Образац бр. х) и прилаже технички 

досије произвођача са видно означеним релевантним карактеристикама производа.“  

Наше питање је:  

1.Можете ли извршити измену захтева тако да конкурсна документација захтева 

законом прописану ЕЕ? 

 

Унапред захвални на појашњењу.“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

Наручилац је дана 05.08.2016. године сачинио II измену Конкурсне документације за 

Партију 2 - Персонални рачунари, која се односи на питање и захтев 

заинтересованог лица. 

Предметне измене конкурсне документације су дана 05.08.2016. године објављене  

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

 

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 ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ. 
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