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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 4 – Рачунарска опрема-делови за додатно уграђивање 

ЈНОП 17/2016 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.1 Конкурсне документације за јавну 

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

ЈНОП 17/2016 

  

Дана 16.08.2016. 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 4 - Рачунарска опрема-делови за 

додатно уграђивање у оквиру којег су постављена следећа питања: 

 

Питање бр.1:  

„Молимо Вас да конкретније одредите захтев на страни 4. конкурсне документације, 

за ставку под редним бројем 10. Да ли кућиште рачунара треба да буде 

компатибилно са „ ATX/Matx напајање:400 WI/O“ што значи да прихватате понуду 

кућишта без напајања или Ваш захтев подразумева кућиште које у себи садржи 

напајање наведено у табели техничке спецификације?“ 

Питање бр.2: 

„У табели техничке спецификације конкурсне документације, на страни број 5, 

ставка под редним бројем 18, потребно је понудити термалну пасту за процесор 5 

комада. Молимо Вас да конкретније одредите тражену количину у 

грамима/килограмима како бисмо тачно знали које су Вам количине потребне, у ком 

паковању и слично.“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

Захтев Наручиоца подразумева кућиште које у себи већ садржи напајање наведено у 

табели техничке спецификације. 

Одговор на питање бр.2: 

Термална паста која је предмет набавке и која је наведена под редним бројем 18. је 

у облику тубе, тежине 1,5 грама, за температурни опсег: - 50 до 250 степени 

Целзијуса, боја сива.  

 

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

објaвљује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

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