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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Синђелићева 62 

Број: ОБВ-01- 9795 

Датум: 09.11.2017.г. 

 

 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   

       

 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) 

достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересових лица упућена 

електронским путем  дана 6. и 7.11.2017.г. а у вези јавне набавке бр.13/2017 – Набавка добара- 

набавка рачунарске опреме према указаној потреби обликована у шест партија за потребе 

Опште болнице Ваљево. 

 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на постављено питање 

дана 06.11.2017.г.:  

 

Питање: У техничком делу захтева ‚‚Јавна набавка ЈН бр. 13/2017‚‚ за општу болницу Ваљево,  

наведено је да је као једна од минимално захтеваних техничких карактеристика дефинисана 

тежина  и габарити уређаја. 

С обзиром да су уређаји последњих генерација све лакши и са све већом густином енергије по 

запремини, претпостављамо да сте са захтевом "минимално захтевана техничка карактеристика" 

у смислу тежине и габарита мислили на максимално дозвољену тежину и максимално 

дозвољене габарите уређаја, чиме бисте добили уређај последње генерације. За корисника је 

сигурно бенефит уређај захтеване снаге , а са што мањим габаритима и тежином.  

Молимо да нам потврдите да је  тежина дефинисана у техничком захтеву максимално дозвољена 

и дефинисани габарити да су максимално дозвољени габарити уређаја. 

 

Одговор: Потврђујемо да је тежина дефинисана у техничком захтеву максимално 

дозвољена и дефинисани габарити да су максимално дозвољени габарити уређаја. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на постављено питање 

дана 07.11.2017.г.:: 

 

Питање број 1:  Питање бр. 1 се односи на Партију 1- Набавка рачунара са монитором и 

оперативним системом: 

Да ли је радна станица јединствена техничка и функционална целина. Ако јесте, да ли је 

потребно да рачунар и монитор буду од истог произвођача? 

Одговор: . у конкурсној документацији, Прилог7/1- техничка спецификација, у партији 

бр.1(на страни 26 кон.докум.) стоји: „ Услов за исправност понуде: Радна станица је јединствена 

техничка и функционална целина: рачунар, тастатура, миш, звучник и монитор морају бити од 

истог произвођача“. На основу наведеног рачунар, тастатура, миш, звучник и монитор морају 

бити од истог произвођача. 
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Питање број 2:  Питање бр. 2 се односи на Партију 2- Набавка рачунара са монитором  

У основној конкурсној документацији у обрасцу “МИНИМУМ ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ” на страни 28/47 навели сте следеће минималне техничке карактеристике:  

 
Konektori i proširenja  1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x1 slot 2 x 

PCI slots 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1x serial port 1 x serial port header 1 x parallel port header 

Operativni sistem Bez 

Garantni rok  min. 3 godine proizvođačke garancije 

Konektori i proširenja  1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x1 slot 2 x 

PCI slots 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1x serial port 1 x serial port header 1 x parallel port header 

Operativni sistem Bez 

Sertifikati min. RoHS, Energy Star, WEEE 

Garantni rok  min. 3 godine proizvođačke garancije 

Konektori i proširenja  1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x1 slot 2 x 

PCI slots 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1x serial port 1 x serial port header 1 x parallel port header 

 

У измени конкурсне документације у обрасцу “МИНИМУМ ЗАТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ” на страни 28/47 навели сте следеће минималне техничке карактеристике: 
 

Konektori i proširenja  1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x1 slot 2 x 

PCI slots 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1x serial port 1 x serial port header 1 x parallel port header 

Operativni sistem Bez 

Garantni rok  min. 3 godine proizvođačke garancije 

Konektori i proširenja  1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x1 slot 2 x 

PCI slots 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1x serial port 1 x serial port header 1 x parallel port header 

Operativni sistem Bez 

Garantni rok  min. 3 godine proizvođačke garancije,  

Konektori i proširenja  1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x1 slot 2 x 

PCI slots 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1x serial port 1 x serial port header 1 x parallel port header 

 

Да ли је дошло до неке техничке грешке када сте извршили измену и мултиплицирали 

карактеристике? 

Молимо Вас за потврду да ли ће бити прихваћени модели рачунара домаћег произвођача који од 

тражених стандарада поседује само Енергy Стр, с обзиром да се RoHS и WEEE стандарди 

примењују искључиво у земљама Европске Уније и да у Србији не постоји регулатива која ове 

стандард прописује, већ све на нивоу препоруке. 

Одговор: Да, дошло је до техничке грешке при измени и мултиплицирали смо 

карактеристике. Одмах по добијању питања од стране заинтересованог лица извршена је 

исправка техничке спецификације у партији бр.2. Понуда за партију бр.2 која садржи 

захтеване техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом биће 

прихваћена као одговарајућа.  Сертификат „min. RoHS, Energy Star, WEEE“ у ставци 

рачунара је избрисан.  

 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Комисија за јавну набавку  


