
 

 

 

Предмет:Питања и одговори у вези са конкурсном 
документацијом, ЈН бр. 13/14: „Набавка IT опреме 
за потребе Машинског факултета у Београду“ 

 
На основу члана 54 став 13 и члана 63 став 2 Закона о јавним 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/14), Наручилац доставља одговор на 
питања потенцијалног понуђача:  
 
Питања: 
 

1. Молимо Вас да дефинишете како се доставља доказ за 
услов III.2 тачка 6? 

2. Да ли је потребно да заинтересовани понуђач располаже 
са једним или два доставна возила? 

3. Партија 3 - Монитори: Да ли ћете прихватити мониторе 
21,5“ и 23,6“? 

4. Партија 4 – Штампачи: Шта значи ознака BW штампач и 
да ли можете послати икакву спецификацију? 

5. Партија 7 – Резервни делови - ставка 2 - тражи се 
HDD500GB 3.5“ РАТА, који се не производи већ дужи 
временски период. Да ли ћете прихватити понуду РАТА 
дискова мањег капацитета? 

6. Партија 7 – Резервни делови – ставка 10 – да ли се ради о 
ставки CPU Min dual core Intel/Amd 64bit (dual core) или, 
CPU Min dual core Intel/Amd 64bit (quad core)? 

 
Одговори: 
 

1. Доказ за додатни услов наведен у III.2 тачка 6, као и 
остале доказе, заинересовани Понуђач може доставити у 
форми неоверене фотокопије. Уколико понуду подноси 



 

 

Група понуђача, потребно је да сваки Понуђач из групе 
понуђача достави доказе да испуњава обавезне услове 
наведене у одељку III.1 тачка 1 – 5 Конкурсне 
документације за предметну набавку, а додатне услове 
чланови Групе понуђача испуњавају заједно.  

2. Заинтересовани Понуђач довољно је да располаже са 1 
(једним) доставним возилом и да за поседовање истог 
достави тражени доказ из Конкурсне документације за 
предметну јавну набавку. 

3. Наручилац прихвата мониторе 21,5“ и 23,6“, уколико је 
произвођач у оригиналној техничкој документацији 
мониторе од 21,5“ и 23,6“ квалификовао као мониторе од 
22“ тј. 24“. 

4. Ознака BW штампача значи BLACK&WHITE штампач. 
5. С обзиром да се ради о ставки из Партије 7 – Резервни 
делови – Наручилац не може да прихвати понуду дискова 
мањег капацитета. Уколико не добије ниједну понуду за 
наведену партију, из разлога што се резервни део не 
производи више, поступак јавне набавке - Партија 7 ће 
бити обустављен. 

6. Партија 7 – Резервни делови – ставка 10 ради се о ставки 
CPU Min dual core Intel/Amd 64bit (quad core). 

 
                                                                     Председник комисије 
                                                                       Владимир Миковић 

 
 

 


