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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  

Број: 01-01-16/2017-10 

19.06.2017. Године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ 

ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ 

ЈН БР 01-01-16/2017  

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-16/2017 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: Набавка Рачунарских делова и опреме, редни број набавке 01-01-16/2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка Рачунарских делова и опреме, редни број набавке 

01-01-16/2017, се дана 15.06.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за 

појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-16/2017-8., 

од 15.06.2017. 

 

1. Питањe број 1 заинтересованог лица: 

Da li možete precizno da definišete zahtevane tehničke karakteristike za dobro br. 28, Računar server tip 4, na strani 

17/62 konkursne dokumentacije (u daljem tekstu KD)? 

 
Одговор на питање број 1: 

Мења се спецификација ставке бр. 28 због додатног појашњења техничких карактеристика: 

Procesor Intel Pentium G3260, 3.30GHz (socket 1150) ili odgovarajući 

Matična ploča Intel H81, 2 x PCI, GLAN, Konektori (pozadi): DVI, VGA, Serial, 2 x ps/2 (socket 1150) 

Memorija 2GB DDR3 

Hard disk 2 kom. 2,5" SSD, 240GB, 550MB/s read, 490MB/s write 

Grafika Integrisana 

Mrežna karta 2 kom. PCI Mrezna karta RTL 8139c ili RTL8139d 

Kućište 

5 mesta za 5,25 inčne uređaje (montaža spolja) 

2 mesto za 3,5 inčne uređaje (montaža spolja)  

5 mesta za 3,5 inčne uređaje (montaža unutra)  

Konektori sa prednje strane: 2xUSB + audio 

Ugrađena 2 ventilatora od 12 cm, Materijal kućišta: Aluminijum 

Zaključavanje prednje i bočne strane kućišta 
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Napajanje 

600 W, 12cm ventilator, Active PFC 

1 x konektor za napajanje matične ploče 24/20 pina 

1 x konektor za napajanje matične ploče 8/4 pina 

3 x konektor za napajanje PATA uređaja (4 pina) 

4 x konektor za napajanje SATA uređaja 

2 x konektor za napajanje PCI-Express grafike (6+2 pina) 

1 x konektor za flopi 

Jačine struja po granama: +3,3V → 20A, +5V → 20A, +12V → 46A  

Garancija 2 godine 

 

2. Питањe број 2 заинтересованог лица: 

Na strani 22/62 KD Naručilac je definisao dodatni uslov 2. Kadrovski kapacitet: 

„Да у моменту подношења понуде располаже, по основу радног односа или рада ван радног односа  

(уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду  

или други уговор који је правни основ ангажовања) са најмање 1 овлашћеним сервисером за опрему коју 

нуди“ 

Na strani 22/62 KD Naručilac je definisao kao način dokazivanja ispunjenosti uslova 2. Kadrovski kapacitet: 

„Уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или други 

уговор који је правни основ ангажовања“ 

Uzimajući u obzir da je u predmetnoj JN traženo 37 stavki, raznih proizvođača i da je Naručilac zahtevao 

ovlašćenog servisera za svu opremu 

koja je ponuđena, molimo Vas da odgovorite da li je za Naručioca prihvatljivo da kao dokaz Ponuđač dostavi: 

„Pisanu izjavu Ponuđača na svom memorandumu, kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom 

odgovornošću potvrđuje da ispunjava traženi uslov: 

Da u momentu podnošenja ponude raspolaže, po osnovu radnog odnosa ili rada van radnog odnosa sa najmanje 1 

ovlašćenim serviserom za opremu koju nudi“. 

 

Одговор на питање број 2: 

Мења се конкурусна документације у делу Поглавља III, на 22/62 страни конкурсне документације, у делу 

Додатних услова, на начин да се избацује тражени услов у погледу кадровског капацитета, дефинисан у 

табеларном приказу додатних услова, под редним бројем 2. 

 

3. Питањe број 3 заинтересованог лица: 

Da li možete da pojasnite zahtev koji se navodi na strani 54/62 KD? 

„Kopiju potvrde/autorizacije, sertifikata, ugovora i sličnog dokumenta, izdatog od strane proizvođača ili 

predstavništva ili ovlašćenog distributera opreme,  

da je ponuđač ovlašćen za prodaju opreme za koju dostavlja ponudu, ponuđač može dostaviti na engleskom jeziku“ 

 
Одговор на питање број 3: 

У Поглављу VII/тачка 1 – Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  наведено је да се 

понуда подноси на српском језику. Истовремено је наведено да КОПИЈУ ПОТВРДЕ/АУТОРИЗАЦИЈЕ, 

СЕРТИФИКАТА, УГОВОРА И СЛИЧНОГ ДОКУМЕНТА, издатог од стране произвођача или 

представништва или овлашћеног дистрибутера опреме, да је понуђач овлашћен за продају опреме за коју 

доставља понуду, понуђач може доставити на енглеском језику (чл. 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН).  

Имајући у виду наведено, понуђач нема обавезу да наведена документа (копију потврде/ауторизације, 

сертификат, уговор и сличан документ издат од стране произвођача или представништва или овлашћеног 

дистрибутера опреме да је понуђач овлашћен за продају опреме за коју доставља понуду) достави на 

срспком језику, већ може и на енглеском језику, с тим што Наручилац може у току поступка стручне оцене 

понуда тражити од понуђача да достави превод на српски језик у примереном року, а понуђач је дужан да 

изврши превод тог дела понуде (чл. 18 ст. 3 ЗЈН). У случају спора релевантна је верзија на српском језику ( 

чл. 18. ст. 4 ЗЈН). 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће измене 

бити видно обележене. 
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Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 26.06.2017. до 12:00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 26.06.2017.у 12:30 часова. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

19.06.2017. године. 

 

               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


