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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке - Набавка менаџмент
информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016,
достављенa су следећа питања, односно захтеви за додатним информацијама и
појашњењима у вези са припремањем понуде:
П И ТА Њ А
Na osnovu ZJN dostavljamo Vam zahtev za dodatnim pojašnjenjim konkursne dokumentacije,
javna nabavka broj 6/2016 čiji je predmet nabavka menadžment informacionog sistema (MIS) sa
pratećom računarskom opremom.
Pitanje br.1:
Na stranama 70. i 71. KD pod tačkom 4.4 Tehnički zahtevi vezani za hardver, pod Celinom 2 - Korisnička
računarska oprema, pod rednim brojevima 3. (Prenosni računar - Tip 1 14") i
4. (Prenosni računar - Tip 2 15.6" + docking station) navedeno je da je neophodno da oba tipa prenosnog
računara poseduju Docking konektore sa donje strane uređaja.
Molim vas da potvrdite da će biti prihvaćeni modeli prenosnih računara kod kojih se konektori za fizičko
povezivanje sa odgovarajućim Docking station-om nalaze sa donje strane, a konektor za prenos
podataka sa bočne strane uređaja, s obzirom da položaj konektora za prenos podataka ni na koji način
ne utiče na funkcionalnost uređaja, kvalitet i brzinu konekcije i prenosa podataka, kao ni na gabarit
funkcionalne celine Prenosni računar - Docking station.

ОДГОВОРИ
Наручилац ће прихватити и моделе преносних рачунара тип 1 и тип 2, код којих се
конектори за физичко повезивање са одговарајућим Docking station-ом налазе са доње
стране уређаја, а конектор за пренос података са бочне стране уређаја.

НАПОМЕНА: У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ови одговори
на постављена питања представљају појашњење Конкурсне документације за набавку
менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број
6/2016 и постају њен састaвни део.
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