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ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку:
Набавка рачунарске опреме обликоване у две партије
тако да се свака партија може уговорати засебно,

по јавном позиву од 24.09.2013.
Редни број набавке: 7/13

На основу чл. 20. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РСбр.124/12), а у вези са
постављеним питањима заинтересованих понуђача, објављује се

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Питање: На страни 6. и 8. Конкурсне документације (Партија 2, захтеви који се односе
на: рачунари 13. комада и рачунар-радна станица 2 комада) захтевано је напајање од
350W. Имајући у виду да произвођачи рачунара и рачунарске опреме имају енергетску
ефикасност опреме коју производе као један од основних циљева, и да гарантују да су
напајање која користе апсолутно довољна за функционисање свих потенцијалних
конфигурација, молимо да потврдите да ће се исправном сматрати понуда која садржи
рачунар чије је напајање 280 W.
У вези са изнетим наводима из постављеног питања, неспорно је да је за компоненту
напајање одређена максимална карактеристика, па се самим тим прихватају рачунари са
напајањем од 280 W.
Питање: Молимо да појасните да ли је потребно понудити brаnd name опрему у Партији
2. (светски познате робне марке, са значајним учешћем на тржишту), с обзиром на нејасно
дефинисан критеријум са стране 9 конкурсне документације, да произвођач опреме
поседује неки од побројаних сертфиката или одговрајући.
На ово питање одговорено је у појашњењу наручиоца дана 11.10.2013., на Порталу Управе
за јавне набавке и на сајту Републичког хидрометеоролошког завода.
За учешће у овом поступку набавке није неопходно понудити “brand name” рачунаре за
обе спецификације.
У конкретном случају наручилац се определио за услове у погледу опреме произвођача
који морају да поседују један од сертификата предвиђених на страни 9. Конкурсне
документације.
Питање: На страни 7 конкурсне документације захтеван је чипсет IntelQ75. Имајући у
виду минималне разлике између чипсета IntelQ75 и Intel B85 и чињеницу да је B85 новија
платформа, молимо да потврдите да ће се понуда која садржи рачунар са B85 чипсетом
сматрати исправном.
Конкурсном докуметацијом zahtevan je čipset Intel Q75 и представља минимални
постављени захтев из техничке спецификације предмета набавке.
Наручилац остаје при минималном постављеном техничком захтеву, односно чипсет Intel
Q75, због тога што техничке перформансе задовољавају потребе наручиоца. Такође,
опредељење наручиоца је, да у складу са основним начелима јавних набавки,
могућностима и трошковима доказивања испуњености услова појединих техничких
карактеристика, законито спроведе поступак.
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