РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
БЕОГРАД, Кнеза Михаила 13

Предмет: Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за
јавну набавку добра – рачунари и рачунарска опрема ЈНД МВ 5/2014

Један од потенцијалних понуђача је дана 21.08.2014. године упутио Комисији за јавну
набавку рачунарске опреме број ЈНД МВ 5/2014 по позиву број IV1417/5/201412 Захтев
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације:
Питање 1:
Н а страни 6/43 конкурсне документације, за ставку под редним бројем 2. Dell Optiplex
3010 DT захтевате да рачунар поседује 1xHDMI port. Како се рачунар Optiplex 301ODT
више не производи (End of Life) и с тога га није могуће добавити. Молимо Вас да нам
потврдите да ће Наручилац прихватити његовог наследника Optiplex 3020 SFF који уместо
1xHDMI прикључка поседује 1xDisplay port.
Одговор:
Наручилац је, поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, како би што
прецизније одредио предмет набавке, са становишта својих реалних потреба дефинисао
минималне захтеване техничке карактеристике радне станице (десктоп), и навео
референтни модел, уз одредницу ''или одговарајуће''. Наручилац ће прихватити и рачунар
истог произвођача као и осталих произвођача чије карактеристике морају бити једнаке
или боље од карактеристика наведених у Техничкој спецификацији.
Није у надлежности наручиоца да у овој фази поступка јавне набавке процењује који су
све уређаји одговарајући или имају карактеристике које задовољавају минималне
захтеване вредности.
Питање 2:
Уколико Наручилац захтева да понуђени рачунар поседује HDMI port, молимо Вас да нам
потврдите да је могуће понудити рачунар са адаптером Display port на HDMI.
Одговор:
Наручилац ће прихватити и понуду са адаптером Display port на HDMI.

Питање 3:
На страни 7/43 конкурсне документације, под редним бројем 3. Наручилац захтева
преносни рачунар Dell Inspiron 3737 са Ethernet adapterom 10/100/1000 Mbit/s и 6o
ћелијском батеријом. С обзиром да захтевани преносни рачунар не постоји са гигабитним
мрежним адаптером и шестоћелијском батеријом, молимо Вас да се тај услов промени и

потврди да ће Наручилац прихватити Dell Inspiron 3737 са мрежним адаптером
10/100Mbps и четвороћелијском батеријом.
Одговор:
Наручилац је, поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, како би што
прецизније одредио предмет набавке, са становишта својих реалних потреба дефинисао
минималне захтеване техничке карактеристике преносивиог рачунара (лаптоп), и навео
референтни модел, уз одредницу ''или одговарајуће''.
С обзиром да се наведени референтни модел не производи са мрежним адаптером
10/100/1000 Mbit/s, Наручилац ће прихватити понуду са мрежним адаптером 10/100 Mbit/s.
Увидом у техничке карактеристике референтног модела, које се могу наћи на интернет
странама домаћих понуђача, утврђено је да постоје понуде овог модела са 6 ћелијском
батеријом тако да се тај услов не може променити.
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