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На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности број 4/2017 за набавку горива
за моторна возила путем дебитне картице за потребе Агенције за енергетику Републике
Србије, на захтев заинтересованог лица даје,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Дана 08.06.2017. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4/2017, који је
заведен у Агенцији под бројем 255/2017-Д-04/5. Заинтересовано лице је поставило питање у
вези са техничким карактеристикама које радне станице треба да поседују, с обзиром да се
анализом тржишта утврдило да овакав захтев може да испуни само опрема једног
произвођача, јер не постоји одговарајући производ другог произвођача, чиме се нарушавају
одредбе члана 10. Закона о јавним набавкама. С обзиром да је на тржишту доступна опрема
других произвођача која има сличне техничке карактеристике замолили су да се потврди да
је прихватљиво понудити радне станице које имају следеће техничке карактеристике:

прикључци са предње стране: 2х USB 3.0 and 1х USB 3.1 Туре-С (Gen1) umesto 2
х USB 3.1
прикључци са задње стране: 2х USB 2.0 and 4х USB 3.0 umesto 4 х USB 3.1; 1
DVI poгt i adapter DVI/VGA umesto 1 х VGA
интерно напајање 65W umesto парајапја 65W sa АСIDС адаптером
закључавање свих предњих или свих задњих USB poгtova уместо индивидуалних
портова. Закључавање по функционалности.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, измену конкурсне документације:

Конкурсна документација се мења на:

На страни 6. у делу техничке спецификације (техничке карактеристике радних станица): тако
што под тачкама:

6. треба да стоји: диск за складиштење података минимално 250GB SSD;
8. треба да стоји: прикључци са задње стране: 4xUSB 3.0 и/или 3.1; Gigabit Etheгnet
(RJ-45); 2xDisplayPoгt, 1х VGA или неки други графички порт са адаптером на VGA,
AC-IN 1x65W



12. треба да стоји: сигурносне функције: интегрисан сигурносни чип по ТПМ
стандарду, Smaгt USB заштита, дозвољавање само уређаја типа тастатура и мищ
могућност блокаде свих екстерних уређаја за складиштење, Power-on passwoгd, Hard
disk password, Boot без присуства миша и тастатуре, могућност индивидуалног
искључивања USB портова или по функцији, Kensington слот;
1З. треба да стоји: величина кућишта: максималних димензија 20х20х5цм, са VESA
mount kit. Потребно је да буде омогућено качење кућишта на монитор, из ставке 14,
са задње стране по VESA стандарду. Испоручити носач за качење кућишта рачунара
на монитор;

На страни 7. у делу техничке спецификације (техничке карактеристике периферне и остале
рачунарске опреме - монитор) под тачком:

9. треба да стоји: максимална потрошња: не већа од 75W.

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности број 4/2017 за набавку рачунарске опреме (хардверска и софтверска).

Рок за подношење понуде је продужен на 22.06.2017 године до 12:00 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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