
 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         
Датум 07.11.2018. године 

                                                  

       Одговори на питања у вези јавне набавке ЈН 76/2018 „Лаптоп рачунари“ 

  

   Питање 1: У Конкурсној документацији за јавну набавку добара у отвореном 

поступку лаптоп рачунари обликовано по партијама, ЈН 76/2018, на страни 8 наведено је: 

“Дијагностиковање и отклањање кварова на опреми вршиће се на локацији корисника". 

Међутим, на странама 21, 24, 27 и 30 стоји: "Преузимање опреме ради дијагностиковања 

и отклањања квара на опреми вршиће се на локацији корисника". Молимо Вас да нам 

појасните да ли се дијагностиковање и отклањање кварова врши на локацији корисника 

или се преузимање опреме за дијагностиковање и отклањање квара врши на локацији 

корисника. 

    Одговор 1: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације која ће бити 

без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет 

страни наручиоца www.pio.rs. 

 

   Питање 2: У конкурсној документацији на страни 8 стоји: “Рок за отклањање 

недостатака је осам дана од дана пријаве квара". Међутим, на страни 33, у моделу 

уговора, наведено је: “Добављач се обавезује да отклони пријављени квар у року од 

максимално 5 дана од дана пријављивања (по рекламацији Наручиоца)..." У циљу 

припреме одговарајуће понуде, молимо Вас да прецизирате рок за отклањање квара по 

пријему рекламације Наручиоца. 

   Одговор 2: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације која ће бити 

без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет 

страни наручиоца www.pio.rs. 

  

   Питање 3: У Конкурсној документацији на страни 5 за процесор лаптоп рачунара 

Конфигурција 2 захтевали сте Intel Core – i5 процесор седме генерације или боље и 
навели сте карактеристике захтеваног процесора:  “≥ 4 језгара, ≥ 6MB cache, ≥ 2,3GHz 

такт, турбо ≥ 3,0GHz”. Молимо Вас да нам потврдите да ће за Наручиоца бити 
прихватљива понуда за Партију 2 лаптоп рачунара са процесором Intel Core – i5 осме 

генерације који има спорији такт од захтеваног али боље тест резултате по 

међународно признатом Passmark тесту који се могу пронаћи на адреси 
www.cpubenchmark.net. 

 
 

   Питање 4: На страни 5 конкурсне документације – Техничке карактеристике набавке 

Лаптоп рачунара –Тип 2 – стоји: Процесор Intel Core – i5 процесор (седма генерације 

или боља) ≥ 4 језгара, ≥ 6MB cache, ≥ 2,3GHz такт, турбо ≥ 3,0GHz. Наше питање бр.1 

http://www.pio.rs/
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гласи: Да ли ће за Партију 2 бити прихватљива понуда уколико понудимо процесор осме 

генерације (i5-8250U) који има 4 језгра, 8 логичких процесора, 6MB cache, 1,6GHz 

основни такт и 3,4GHz турбо такт? 

   Одговор 3 и 4: Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације. 

 

   Питање 5: Да ли ће за Партију 4 бити прихватљива понуда уколико понудимо 

процесор бољи од захтеваног (i5-7200U) тј. процесор седме генерације који има 2 језгра, 

4 логичка процесора, 3MB cache, 2,5GHz основни такт и 3,1GHz турбо такт? 

   Одговор 5: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације која ће бити 

без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет 

страни наручиоца www.pio.rs. 
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