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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
рач. бр. 840-26650-09
е-маил: публиц@ рфзо.рс______ПИБ бр. 101288707_____ мат. бр. 06042945
08/3 бр. 404-1-49/15-21
23.07.2015. године
ДОДАТНО ПОЈАШ Њ ЕЊЕ 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 404-1-15/15-18 од 21.07.2015. 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:
„Можете ли да ми дате објашњење у вези дела тендерске документације који се односи на
Партију 3: УПС:
17. Гаранција 3 године за део, рад, следећи радни дан и 2 године за батерије

1.
2.

Шта се подразумева под делом: рад, следећи радни дан?
То може да да сам понуђач или се тражи да понуђач буде овлашћени сервис од стране
произвођача опреме?
„Следећи радни дан“ се односи на излазак на терен и констатацију квара или на
поправку/замену уређаја на локацији на којој се УПС налази, а у складу са локацијама
наведеним у Прилозима 1 и 2 на којима се захтева испорука?"

Одговор:
1. Гаранцију даје понуђач у складу са техничком спецификацијом.
2. Следећи радни дан односи се на дијагностику квара.
Наручилац врши измену конкурсне документације тако што се на страни 15а/37КД у техничкој
спецификацији за партију 3 - УПС уређаји, мења тачка 17 - Гаранција тако да уместо „3 досЈте т.а
<Јео, га<Ј, з1ес1есј гасЈп! сЈап I 2 досНпе га 6а1епје“ сада гласи: „3 досПпе га с!ео, па га<Ј, осЈеју б1е<ЈесЈ
гасЈт с!ап (сНјадпозНка куага) I 2 досПпе га ва1епје“ .
Мења се страна 15а/37 КД страном 156/37КД која сада чини саставни део конкурсне
документације.
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Партија 3 - УПС уређаји

РесЈпЈ
ћгој
1

1ЈРб 144 котас!а

КагаМепзНке
1г1агпа зпада

МЈпЈта1па Зпада 1000\/А/750\Л/

0Јзр1еј

1СР 5а ргесЈпје бЈгапе

3

\г\агп\ пароп, \^\агпа {теМепсуа

230V, 50Н г

4

(Лагпј пароп, и1агпа ЈтеМепсуа

220\//230 V, 50/60 Н г (аи!о зепбјпд)

5

Росјезјуоз! и1аг:под паропа

Х - У ( Х < 1 6 0 ; У^280\/)

6

\/г е т е рипјепја

Ропибаб ирјзије у ге т е рипјепја ђа*епје и Ођгагас рописје

7

!Ј1а2ПЈ рог1оуј

1х 1ЕС320 С14 (10А) Јпри!

8

|21агш рог1оуј

8х 1ЕС320 С13 (10А) оифи!

9

ОђНк Ј21агпод 5Јдпа1а

РгауНпа зЈпизоЈсЈа (ТНО<3%)

10

Мос1е1

Тошег

11

1п^ег^ејзј

12

Кађ1оуЈ

113В, зегЏзкЈ
Зуј ро1гекп1 кађ1оуј та парајапје 1ЈРЗ-а ј роуегмапје 1)РЗ-а ј зеп/ега (зуј
паропзкј, 1ЈЗВ 1зегјјзкј какз1оуј)

13

Тјр 6а1епје

Мат*епапсе--Ргее, зеа1есЈ 1еас1 асјс!

14

Ргесјјксјја о^кага

МоИЛкасуа о ргесИксуЈ о!кага

15

31апс1агс1ј

СЕ, РоНЗ

16

ТеИпо1одЈја

Ипе 1п1егасИуе

17

Сагапсуа

3 досНпе га с!ео, па гас1, осЈгЈу з1ес!е6Ј гас1пј с!ап (сИјадпозИка куага) I 2 досИпе
га ва^епје

2

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, обавезно поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

Н а п ом е н е:
- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Техничку спеиификацију модела понуђених добара (у складу са Конкурсном документаиијом обавезна садржина понуде - т а ч к а 14. стр. 4/36КД))
- Изабрани понуђач биће у обавези да за понуђена добра достави гаранцију у складу са Техничком спеиификаиијом.
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