
 

 

 

 
 
Деловодни број: 456/18 
Датум: 26.10.2018. 
 

Овим дописом потврђујемо пријем вашег захтева, за додатним информацијама у поступку јавне набавке 
бр.4/2018 Комјутерске опреме за потребе ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента   и у складу са постављеним питањима 
дајемо вам следеће одговоре: 
               1.Матична плоча не мора бити она која је наведена у документацији, односно ''Asus A68HM-K'', при 
чему треба имати у виду да је на основу чл.72. ст.3. и ст.4. Закона о јавним набавкама прописано да наручилац не 
може да у конкурсној документацији укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности 
или елиминацију појединих понуђача, осим као наручилац не може да опише предмет уговора на начин да 
спецификације буду довољно разумњиве понуђачима, при чему навођење типа или произвођача мора бити 
праћено речима ''или одговарајуће'', односно наведени тип плоче је наведен из разлога јер наручилац жели да 
набави матичну плочу техничких карактеристика као наведена, односно наручилац је у табели спецификације дао 
преглед тражених рачунарских компоненти, имајући у виду њихову међусобну техничку компатибилност, и 
чињеницу да су рачунарске компоненте унифициране у делу који се односи на њихову могућност везивања и 
надоградње преко унифицираних контаката и прикључака (тзв.портова, слотова итд.). Имајући у виду наведено у 
складу са изменама конкурсне документације, које су објављене на Порталу УЈН и сајту наручиоца, уколико 
понуђач намерава да понуди другу матичну плочу или другу компоненту различиту од оне наведене у 
спецификацији, мора имати у виду њихове појединачне техничке карактеристике као компоненти, као и њихову 
заједничку међусобну компатибилност и функционалност односно техничке карактеристике рачунара који 
компоненте чине заједно као систем, при чему техничке карактеристике требају да буду исте као оне које 
остварује модел дат у спецификацији. Горе наведено треба да се односи и на могућност подржавања програмских 
пакета који се инсталирају на рачунар, односно програма са којима се ради, при чему рачунар мора подржавати 
исте програмске пакете као и конфигурација наведена у спецификацији. 

2.Оперативни систем треба да буде ОЕМ односно оригинални лиценцирани програмски пакет треба да 
буде испоручен на инсталционом диску и инсталиран на рачунару. 

3.Рачунари треба да се испоручују као склопљени готови производи спремни за употребу при чему се уз 
њих доставља целокупна оригинална амбалажа за компоненете које су уграђене у исти и које се појединачно 
самостално нуде на тржишту. Уз амбалажу која на себи може садржати штампане упутства, гаранције 
сертификате итд. треба доставити и њен остали садржај, односно упутства, техничке спецификације, гаранције, 
сертификате(који су штампани одвојено од амбалаже) разне додатке, инсталациони софтвер на дисковима и 
другим медијима, односно целокупан садржај паковања намењен за промет. 
             4. У изменама конкурсне документације, које су објављене на Порталу УЈН и сајту наручиоца, након 
захтева понуђача, у текст спецификације поред наведеног  за  Лаптоп рачунар унето је или одговарајуће, при 
чему се за исти приликом давања понуде може узети у обзир упутство у изменама конкурсне документације, као 
и у овом одговору. 
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