
 

 

 

 

            

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

         Датум 28.11.2019 године 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈН 101/2019 – Рачунарска опрема                                     

Питање бр.1: На страни 4/44 за рачунар Тип 1 ,страни 6/44 за рачунар Тип 2,страни 7/44 за рачунар Тип 
3 И страни 9/44 за рачунар Тип 4,тражили сте да понуђени модел рачунара има Smart card reader 

интегрисан у рачунару или тастатури. Молимо да потврдите да ће бити прихватљиво понудити екстерни 

Smart card reader који се повезује путем USB кабла? 

Договор бр.1: Наручилац ће изменити конкурсну документацију, тако да ће бити прихватљив и екстерни 
Smart card reader. 

 

Питање бр.2: На страни 5/44 за рачунар Тип л,страни 6/44 за рачунар Тип 2,страни 8/44 за рачунар Тип 
3 И страни 10/44 за рачунар Тип 4,тражили сте да понуђени модел рачунара задовољава следеће 

стандард/директиве:CE,Еnergy star И ЕPEAT. Молимо да нам одговорите који ниво ЕPЕАТ стандарда је 
потребно да понуђени рачунари задовољавају. Такође молимо Вас да нам потврдите да је као доказ да 

понуђени рачунар задовољава наведене директиве/стандарде довољно доставити потврду произвођача 

Oдговор бр.2: Наручилац ће изменити конкурсну документацију, тако да ће бити прихватљива и потврда 

произвођача. Како Понуђач није одредио ниво ЕРЕАТ стандарда, биће прихваћен било који ниво. 

Питање бр.3 На страни 4/44 за рачунар Тип 1, страни 6/44 за рачунар Тип 2,страни 7/44 за рачунар Тип 

3 И страни 9/44 за рачунар Тип 4,тразили сте да понуђени модел рачунара има x line in (microphone) I x1 
line out. Молимо да потврдите да ће за наведене типове рачунара бити прихватљиво понудити модел који 

уместо траженог распореда аудио конектора има x1 audio combo (microphone/headphone). 

Oдговор бр.3 Наручилац ће прихватити x1 audio combo (microphone/headphone) конектор. Наручилац ће 

изменити конкурсну документацију. 

Питање бр.4 На страни 13 од 44, у Додатним условима за учешће у поступку, као потребан пословни 
капацитет захтевали сте да Понуђач буде овлашћен за продају и сервис опреме коју нуди. Како сте у 

техничком делу конкурсне документације захтевали да опрема буде покривена произвођачком гаранцијом, 
молимо Вас да нам потврдите да је за Вас прихватљиво да понуђач буде овлашћен за продају понуђене 

опреме и да достави потврду произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме за 
Републику Србију са списком овлашћених сервиса за понуђену опрему на територији Републике Србије. 

 

Oдговор бр.4: Наручилац ће изменити конкурсну документацију. 
 

 
Комисија за јавну набавку                                                                                                       

 

 

 


