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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 

Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-105/17-8 
 

 
Дана 20.04.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-
105/17-8, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  
 

 Питање бр.1:  
 

 „У конкурсној документацији на страни 7 је тражено да понуђач достави каталоге и проспекте 
модела понуђених добара са техничким карактеристикама, а на страни 8 је наведено да понуда мора 
бити на српском језику.  

Молимо Вас да потврдите да понуђач може да достави тражене каталоге или проспекте на 
енглеском језику, јер превођење те документације изискује велике трошкове.“ 

 

Одговор бр.1:  
 

 Понуда у делу који се односи на квалитет (каталог, проспект, ауторизација и сл.) може се 
доставити и на енглеском језику, коју је понуђач на захтев Наручиоца дужан да преведе на српски 
језик. Преведена документације мора бити оверена од стране судског тумача. 

 

Питање бр.2: 
 

„ У конкурсној документацији на страни 7 у Партији 2 - Сервери, под редним бројем 11 
захтеван је Менаџмент система. 

 

Молимо Вас да одгворите да ли је потребно понудити засебан LAN port (RJ45) за удаљени 
менаџмент сервера? 

 

Да ли је потребно понудити напредну лиценцу за удаљени менаџмент сервера, која омогућава 
удаљену KVM редирекцију као и дељење удаљених DVD или USB медија?“ 
 
 Одговор бр.2: 
 

За партију 2 – Сервери 
1. Није неопходно понудити засебан LAN port (RJ45) за удаљени менаџмент сервера; 
2. Није неопходно понудити лиценцу за удаљени менаџмент сервера, која омогућава удаљену 

KVM редирекцију као и дељење удаљених DVD или USB медија. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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