
 

 

 

 

 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), према коме заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом, 

дајемо одговоре на Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

10/2019 – добара – набавка рачунарске опреме, примљен путем и-мејла дана 21.08.2019. 

године, од заинтересованог понуђача за учешће у поступку: 

 

 

1. На страници 4 конкурсне документације (КД), навели сте: „Количине у техничкој 

спецификацији су оквирне и зависиће од потреба наручиоца у периоду закључења 

уговора“, односно „сукцесивно и према потребама и позиву наручиоца“. Молимо Вас да 

појасните, с обзиром да сте навели оквирне количине у позиву, док у исто време наводите 

„према потребама“, да ли се обавезујете да ћете поручитисве понуђене ставке у 

процењеном износу набавке током трајања уговора? 

 

Наручилац се не обавезује да ће наручити све ставке из конкурсне документације. 

Спецификација и количине су оквирне на основу набавки из прошлих година, јер је 

немогуће предвидети тачну спецификацију и количине за дату јавну набавку.  

 

2. На страни 4 наводите да је за рачунарске конфигурације потребно доставити 

сертификате/стандарде: Energy star 6.1 / ROHS / WEEE. Молимо вас да нас упутите на који 

начин треба да докажемо наведено, којим документима, где их и ко издаје. Сугеришемо 

уклањање ових сертификата, с обзиром да више ставки у конкурсној документацији има 

одлике конфигурација склопљених по наруџбини (нпр. ставка 56) и да је упитно да ли се 

овакви сертификати могу добити за њих. 

 

Стандарди Energy star, Rohs I WEEE су стандарди који су општеприхваћени и односе се на 

квалитет производа који су предмет јавне набавке. Неопходно је да понуђачи доставе 

потврду произвођача тражене опреме да понуђена опрема задовољава захтеване 

сертификате/стандарде. Потврда мора да буде насловљена на Наручиоца, са позивом на 

предметну јавну набавку, уз навођење уређаја. Осим наведене потврде понуђачи треба да 

доставе И декларације произвођача из којих се види усаглашеност са наведеним 

стандардима. Усаглашеност са Energy star 6.1 стандардом утврдиће Наручилац провером 

линка “energy star”, односно табеле са квалификованим производима у делу “  Qualified 

products on the EU market”. 



 

 

 

3. Молимо вас да појасните шта је еквивалент монитору из ставке 52, односно да наведете 

неопходне техничке карактеристике. 

 

Ставка 52 - Монитор 23.8" BenQ BL2480 IPS  Минималне техничка карактеристике: 

Дијагонала - 23,8" / Резолуција - 1920x1080 / Тип панела - IPS / Осветљеност - 250cd/m2 

Нативни контраст - 1000:1 / Одзив- 5ms / Угао видљивости - 178/178 / Звучници - 1w x 2 

Улаза за слушалице - ДА / Повезивање - 1x HDMI, 1x DiplayPort, 1x D-SUB 

 

4. Молимо да појасните техничке спецификације ставке 56: у конфигурацији је наведен 

монитор (модел), без техничких спецификација, уз ознаку 28К; процесор, уз ознаку 20К, 

матична плоча Б550 уз ознаку „кад се појави“ и ознаку 10-13К; остали делови 

конфигурације такође без специфичних техничких конфигурација којима се може 

одредити шта је технички еквивалент и уз ознаку „бројК“, за коју молимо појашњење на 

шта се односи; 

 

Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена. 

 

5.Молимо вас да у ставци 60 уклоните навод у ком пише: „Права потрошача 

Загарантована сва права купаца по основу закона о заштити потрошача„, с обзиром да се 

права потрошача могу односити само на физичка лица; 

 

Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена. 

 

6. У ставци 60 сугеришемо избацивање EAN ознаке (евентуално навођење да је у питању 

референтни модел). Навођењем одређених димензија и масе производа „Димензије 273 

мм x 47.5 мм x 34 мм (ШxДxВ), Маса 350 г“ је супротно Закону о јавним набавкама, јасно 

одређен производ (FUJITSU Image Scanner ScanSnap S1100i). Такође сугеришемо да се 

спецификације за референтне уређаје проверавају према произвођачким спецификацијама, 

уместо малопродајних, с обзиром да малопродаје не гарантују за тачност наведених 

карактеристика уређаја, што може довести до тога да произвођачка спецификација 

референтног модела не одговара техничкој спецификацији траженог уређаја. 

 

Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена. 

 

7. Молимо да наведете техничке спецификације ставке 62: FX-79E2, како би могло да се 

одреди еквивалентно добро. 

 



 

 

Интерактивна табла: HITACHI Trauboard FX-79E2 или еквивалент 

Минималне техничке карактеристике: Дијагонала 79" / Повезивање са рачунаром и 

напајање табле преко једног УСБ кабла, телескопска оловка 

Додирних тачака: 10 / Технологија сензора: ИР / Димензије табле (мм): 1,852(W) x 

1,281(Х) x 35(Д) Димензије површине за рад (мм): 1,633(W) x 1,225(Х) / Подржава 

Windows, MAC и Linux OS Рад са телескопском оловком, прстом или било којим 

предметом, брзи приступ алатима преко дугмића са обе стране табле. 

Подржан рад 2 или 3 особе истовремено, омогућава конференцијску везу на даљину. 

Могућност уметања докумената у форматима као што су Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, PDF, као и мултимедијске датотеке као што су JPG, PNG, WAV, 

MP3, MP4, чување докумената у датотеке као што су PDF, JPG, PNG,  

или измену изворних датотека Starboard softwarea (YAR). Starboard software располаже и 

алатима као што су оловка за препознавање рукописа и облика,  

директан приступ претраживачима (нпр. Google i Wikipedia).Снимање радне површине у 

видео формату. Велики избор едукацијског садржаја из подручја географије, историје, 

хемије, физике, математике. Уз таблу долази Starboard Software са неограниченим бројем 

лиценци сто омогућује да се софтвер инсталира на неограничен број рачунара. 

Свака нова верзија Starboard Software-а која изађе доступна је на Hitachi сајту потпуно 

бесплатно. 

 

8. На страни 19 навели сте да Наручилац доставља и „приручник који се односи на 

функцију уштеде енергије и слична питања у области информационих технологија, који се 

унапред учитава у рачунар. У случају поступка јавне набавке монитора и уређаја за 

обраду слике, приручник са одговарајућим упутством за коришћење прилаже се уз 

управљачки програм.“ Молимо детаљније објашњење у погледу формата „приручника“, 

на који начин се „учитава“ у рачунар, где у рачунару треба да се налази, као и да ли је 

учитавање обавеза купца или продавца. 

 

Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена. 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                    Комисија за јавну набавку 


