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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.4 

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.4 Конкурсне документације за јавну 

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

ЈНОП 17/2016 

  

Дана 09.08.2016. године путем e-maila Наручилац је од заинтересованог 

лицапримио 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:  

„Молим вас да потврдите да ћете прихватити, као исправну, понуду у којој се нуди 

рачунар у комбинацији са монитором који су повезани путем порта за пренос 

дигиталног видео сигнала без обзира на тип истог“. 

 

Одговор на питање бр.1: 

У конкурсној документацији у делу 2) „ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ.“ наведене су минималне техничке карактеристике персоналног 

рачунара и монитора, које треба да су задовољене тако да понуђени рачунар и 

монитор буду компатибилни један са другим.  

Утврђивање да ли су примљене понуде одговарајуће и прихватљиве се не врши у 

овој фази поступка, већ је то предмет стручне оцене понуда која се врши након 

отварања понуда.  

 

 

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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