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Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр.1 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара - рачунарска oпрема обликована по 

партијама од 1 до 7, Партија 1. ЈН ОП 7/2017. 

 

Дана 27.04.2017. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - 

рачунарска oпрема обликована по партијама од 1 до 7, Партија 1., у оквиру којег је 

тражио појашњење: 

 

На страни 5/57 конкурсне документације 2)1) врста техничке карактерстике 

(спецификације), Партија 1. Персонални рачунари 

МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕРСОНАЛНОГ РАЧУНАРА 

Кућиште, напајање Miditower/Minitower, 

Минимално:2х интерни 3.5“, 1х екстерни 5,25“ 

Минимално: 400w, ефикасност 90% и више 

Питање број 1 гласи: 

Тражено напајења ограничава понуђаче на одабир само једног бренда који 

поседује такво напајање. Молим Вас да промените напајање на минимум Standard 

240W и минимално: 1х интерни 3,5“, 2х интерни 2.5“ 1х екстерни 5.25“, како би и 

остали произвођачи могли бити конкурентни и понудити своје моделе. Радне станице са 

напајањем од 240W и са новијом верзијом Energy star сертификата, повећавају 

могућност хуђења рачунара светских познатих произвођача, а уједно и смањење 

потрошње електричне енергије која је потребна за рад уз исте или боље перформанце 

система. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 

Додатном анализом тржишта потврђено је да предметну спецификацију 

минималних захтева могу да задовоље различити произвођачи рачунара (не само један 

као што је то наведено у питању) и при томе сви задовољавају и EnergyStar услове који 

су такође наведени у КД. 

С тога наручилац остаје при минималним захтевима датим у КД. 

 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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