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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-105/1650
Дана 30.09.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО, број јавне набавке 404-1105/16-50, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15,
68/15).
Питање бр. 1:
„Имајући у виду обим и значај предметне набавке, молимо вас да размотрите предлог да се
дефинише додатни услов у оквиру конкурсне документације да је понуђач у обавези да достави линк
ка сајту произвођача опреме на којем ће се по испоруци моћи проверити гаранција набављене
опреме. С обзиром на то да је технички захтев такав да је могуће понудити рачунаре које ће понуђач
самостално склопити од појединачно набављених компоненти, сматрамо да је наведен минималан
услов који би требало испунити како би ви као корисник били сигурни да ћете набавити рачунарску
опрему за коју постоји валидна гаранција.“
Одговор бр. 1:
Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације.
Питање бр. 2:
„У техничкој спрецификацији стр 5/37 у табели 1-Рачунар са монитором ТИП 1, карактеристике
рачунара тип 1, ставка 11 (оперативни систем), је наведено следеће: Preinstaliran Windows® 10 pro,
64- bit, English + device CAL.
Обзиром да су device CAL-ови везани за сервере, а не за ОС рачунара, молимо вас да извршите
измену конкурсне документације и да потврдите да је потребан број CAL-ова 290“
Одговор бр. 2:
Будући да се набавља укупно 290 рачунара (тип 1 + тип 2) потврђујемо да је потребан број
device CAL 290.
Мења се Техничка спецификација, стр. 5/37 и 6/37 КД, и то:
Мења се тачка 11. - „Operativni sistem“ у Табели 1 - Рачунар са монитором ТИП 1,
Карактеристике рачунара тип 1, тако што се брише device CAL и сада гласи:
11

Operativni sistem

Preinstaliran Windows® 10 pro , 64- bit, English

Испод тачке 11. - „Operativni sistem“ у Табели 1 - Рачунар са монитором ТИП 1,
Карактеристике рачунара тип 1, додаје се тачка 12. која гласи:
12

CAL

device CAL za Windows Server 2012 Standard R2

Мења се тачка 12. - „Operativni sistem“ у Табели 2 - Рачунар са монитором ТИП 2,
Карактеристике рачунара тип 2, тако што се брише device CAL и сада гласи:
12

Operativni sistem

Preinstaliran Windows® 10 pro, 64- bit, English

Испод тачке 12. - „Operativni sistem“ у Табели 2 - Рачунар са монитором ТИП 2,
Карактеристике рачунара тип 2, додаје се тачка 13. која гласи:
13

CAL

device CAL za Windows Server 2012 Standard R2

Наручилац ће у складу са наведенoм изменом објавити пречишћен текст конкурсне
документације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници.
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