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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.3 

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.3 Конкурсне документације за јавну 

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

ЈНОП 17/2016 

  

Дана 08.08.2016. године путем e-maila Наручилац је примио 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, односно захтев: 

 

Питање бр.1:  

„Дана 05.08.2016. године сте поново изменили техничку спецификацију тако што сте 

додали ред: „Усклађеност са стандардима: минимално Energy Star 5.0”, али нисте 

направили измену табеле понуде, нити обрасца структуре цене са додавањем 

наведеног реда.  

Замолили бисмо Вас да наведене обрасце ускладите са изменом техничке 

спецификације.“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

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

Партију 2 - Персонални рачунари, којом јесте додат захтев у погледу испуњености, 

односно усклађености понуђених добара са стандардом Energy Star 5.0”. 

Истим изменама конкурсне документације је у подтачки 2)2) „квалитет, количина и 

опис добара“ наведено и на који начин се доказује да понуђена добра испуњавају 

техничке захтеве из конкурсне документације, па и захтев у погледу усклађености са 

стандардом минимално Energy Star 5.0. У подтачки 2)2) је између осталог назначено 

и следеће: 

„Понуђач је у обавези да као саставни део своје понуде за понуђену рачунарску 

опрему приложи технички досије произвођача, односно проспект, каталог од стране 

произвођача персоналног рачунара, из којег се могу детаљно видети техничке 

карактеристике понуђене рачунарске опреме, а којима се показује суштинска 

сагласност понуђеног добара са техничком спецификацијом, као и усклађеност са 

стандардом минимално Energy Star 5.0. У случају да не постоји проспект или каталог 

сачињен од стрaне произвођача добара којa се нуде, неопходно је да Понуђач сам 

састави техничку спецификацију (опис) понуђених добара са јасно наведеним 

карактеристикама на основу којих се показује суштинска сагласност понуђеног 

добара са техничком спецификацијом, као и усклађеност са стандардом минимално 

Energy Star 5.0., а која ће бити оверена и потписана од стране Понуђача. 



Доказивање да понуђена рачунарска опрема испуњава услов у погледу 

усклађености са стандардом минимално Energy Star 5.0 може да се врши и тако што 

ће понуђач да као саставни део своје понуде достави изјаву у оквиру које ће јасно да 

назначи да се понуђено добро налази на списку производа који испуњавају тражене 

ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава, уз навођење интернет странице и 

линка са списком производа који испуњавају тражене ENERGY STAR критеријуме, а 

који садржи и понуђену опрему.“ 

 

Захтев из техничке спецификације „Усклађеност са стандардима: минимално 

Energy Star 5.0” се односи на скуп карактеристика које понуђена добра морају да 

испуњавају, а које су прописане стандардом Energy Star 5.0”. Конкурсном 

документацијом је јасно назначено на који начин се доказује испуњеност тог захтева. 

Додавањем тог захтева није  тражена нова компонента, односно нов део као што је 

нпр. монитор, миш, графичка картица и сл, те самим тим није потребно у табели 

понуде, као и у обрасцу структуре цене посебно наводити цену за стандард Energy 

Star 5.0. Стога, Наручилац није приликом сачињавања II измена конкурсне 

документације изменио образац табеле понуде, као ни образац структуре цене. 

 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се 

објaвљује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

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