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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: рив1јс@гј20.г5_____ ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 бр. 404-1-49/15-12
20.07.2015. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом
понуде у поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером, сервера и УПС
уређаја за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-105/15-58
Захтевом број 08/3 број 404-1-15/15-9 од 16.07.2015. године, заинтересовано лице обратило
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером, сервера и УПС
уређаја за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-105/15-58, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питање:
„Молимо Вас да нам одговорите да ли ћете за партију 3: УПС уређаји прихватити уређај чији
је опсег за подесивост улазног напона од 162-290\/АС уместо траженог опсега од 160-280\/АС?“
Одговор:
Наручилац не може да прихвати уређај чији је опсег за подесивост улазног напона од 162290Х/АС.
Наручилац врши измену конкурсне документације тако што се на страни 15/37КД у техничкој
спецификацији за партију 3 - УПС уређаји, мења тачка 5 - Подесивост улазног напона тако да уместо
„160-280 V'1сада гласи: „X - У (Х<160; У>280^)“.
Мења се страна 15/37 КД страном 15а/37КД која сада чини саставни део конкурсне
документације.
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Партија 3 - УПС уређаји
РесЈт
ћгој
1

Кагак1епб1Јке

1ЈРб 144 котасЈа

Шагпа зпада

МЈпЈта1па бпада 1000\/А/750У\/

2

0|зр1еј

1_СР за ргес1пје б!гапе

3

|21а2ПЈ пароп, Јг1а2па ЈгекГепсЈја

230У, 50Нг

4

Шагпј пароп, и1агпа ЈгекЈепсуа

220Х//230 V, 50/60 Нг (аи1о бепзјпд)

5

Росјезјуоб! и1а2под паропа

Х - У (Х<160; У>280\/)

6

\/гете рипјепја

Ропибаб ирјзије угете рипјепја ћа1егјје и Ођгагас рописЈе

7

1Ј1а2ПЈ рог!оуЈ

1х 1ЕС320 С14 (10А) Јпри*

8

|21агпј рог1оуј

8х 1ЕС320 С13 (10А) оифи*

9

ОђПк Ј21агпод 5Јдпа1а

РгауИпа зјпизојсја (ТНО<3%)

10

Мос1е1

То\л/ег

11

1п1:егГејзЈ

12

Кав1оуј

13

Тјр ђа*епје

1ЈбВ, зепјзкј
б^ј ро1ге1зпЈ ка!з1оуј га парајапје 1ЈРб-а ј роуегмапје (ЈРб-а \ зегуега (зуј
паропзкј, 1ЈбВ \ зепјзкј кађ1оуј)
Мат1епапсе-1тее, зеа1ес! 1еас1 асјс)

14

РгесЈЈксЈја о1кага

МоИЛкасЈја о ргесјјксјјј о!кага

15
16

31апс1агсП
Тећпо1одЈја

СЕ, РоНб
□пе 1п1егас1јуе

17

Оагапсуа

3 досПпе т
.а сЈео, гасј, з!ес1есј гасЈпЈ сјап ј 2 досПпе га ва1епје

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, обавезно поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.
Напомене:
- Понуђач је у обавези ла у својој понуди достави Техничку спеиификацију модела понуђених добара (у складу са Конкурсном документацијом обавезна садржина понуде-тачка 14. стр. 4/36КД))
- Изабрани понуђач биће у обавези да за понуђена добра достави гаранцију у складу са Техничком спецификацијом.
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