Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-24/2019-12/6
Датум: 18. април 2019. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке добара
- побољшање услова рада судова – набавка хардверске опреме за кориснике редни број 6/2019
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 16.
априла 2019. године у 10.26 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
На странама 7 и 10 конкурсне документације, у делу табеле минималне техничке
карактеристике за десктоп рачунаре типа 1, 3 и 4 захтевано је да имају 1x line-out 3,5 mm
са задње стране кућишта, а да истовремено имају и интегрисан звучник.
Како испорука екстерних звучника није предвиђена конкурсном документацијом нити
за један тип рачунара, а имајући у виду да се line out 3,5 mm прикључак користи
искључиво за повезивање управо екстерног звучника, молимо вас да одустанете од овог
захтева и потврдите да ћете прихватити понуду која обухвата десктоп рачунаре типа 1,
3 и 4 без 1x line-out 3,5 mm порта на задњој страни кућишта, а који укључују и
интегрисани звучник као што је и захтевано.
1. Одговор Комисије:
С обзиром да је техничком спецификацијом захтевано да са предње стране кућишта
постоји 2x audio jack-а, а да се рачунари испоручују са већ уграђеним интегрисаним
звучником у кућишту рачунара, Наручилац усваја сугестију те одустаје од захтева за
портом 1x line-out (3.5mm) са задње стране кућишта за десктоп тип 1, 3 и 4. У складу са
изложеним, Наручилац ће изменити Техничку спецификацију.
Комисија за јавну набавку
- Марио Малетић, дипломирани правник;
- Владимир Пејчић, дипломирани правник;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;
- Ана Ђилас, дипломирани правник;
- Душан Кузмановић, дипломирани правник;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

