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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом
понуде у поступку јавне набавке: Потрошни материјал за рачунарску опрему за потребе РФЗО
за 2015. годину, редни број набавке: 404-22-101/15-22
Захтевом број 08/3 број 404-2-19/15-8 од 16.09.2015. године, заинтересовано лице обратило
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Потрошни материјал за рачунарску опрему за потребе
РФЗО за 2015. годину, редни број набавке: 404-22-101/15-22, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питањe:
„Питање1, у вези Партије2:
Да ли би размотрили и прихватили да се уместо тражених 2GB меморијских модула нуди
одговарајући број модула капацитета 4GB, а да све остале карактеристике и захтеви остану исти?
Наиме модули капацитета 2GB имају врло ограничену расположивост и добављивост и у
складу са тим и неразумно високу цену, док су модули капацитета 4GB регуларно добављиви.
У случају да прихватите предлог за измену, потребно је да само уместо 2x2GB у
документацији за набавку додате или 1x4GB (страна #7 техничка спецификација).?“
Одговор:
Наручилац прихвата измену техничке спецификације уколико понуђена меморија ради са
постојећим меморијама у серверима - 4gb (2x2gb), DDR SDRAM PC3-10600 ECC CL9, 1333 Mhz, za
BLADE server HS22 IBM.
Мења се техничка спецификација за партију 2 - Меморија за IBM E шасију, стр. 7/39 КД, тако
што се додаје „или 1x4gb-(ukoliko je kompatibilna sa postojecim memorijama u serverima i od istog
proizvodjaca opreme kao i model servera)“ и сада гласи:
„DDR3 SDRAM – 12 комада
Specifikacija: 4gb (2x2gb ili 1x4gb-(ukoliko je kompatibilna sa postojecim memorijama u serverima i od istog
proizvodjaca opreme kao i model servera)), DDR SDRAM PC3-10600 ECC CL9, 1333 Mhz,za BLADE
server HS22 IBM“
Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације на Порталу Управе за јавне
набавке и интернет страници.
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