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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                            
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.1.8/2016 
 
1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН 
МВ 1.1.8/2016, Набавка рачунарске и сродне опреме, по партијама (IПартија -Рачунарска 
и сродна опрема, II Партија-Штампачи, копир апарати и опрема),  
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 03.08.2016. године у 12,30 часова, 
рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 04.08.2016. године.  
Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће питање: 
 
  
Упућујемо питање везано за ЈНМВ -1.1.8/2016– Набавка рачунарске опреме, партија 1: 
 
ПИТАЊЕ: 
 
На страни 43. тендерске документације за ставку 1.1 у опису предмета набавке наведено је 
да рачунар има оперативни систем Free DOS, а као сличан модел је наведен HP DES 490 G2 
(G3V28AV/TC) који има оперативни систем Win 8/7 Pro? Молимо да наведете који оперативни 
систем тражите за рачунаре под ставкама 1.1, 1.2 и 1.3. 
 
 
ПОЈАШЊЕЊЕ: 
 
За ЈНМВ -1.1.8/2016– Набавка рачунарске опреме, партија 1: Рачунарска и сродна опрема 
У обрасцу бр. 18-I, на страни 43, јасно је назначено да је ставкама 1.1, 1.2 i 1.3. оперативни 
систем Free DOS тражен као минимална карактеристика, што значи да ће понуда бити 
прихватљива уколико се под тим ставкама нуде рачунари који имају такву 
карактеристику или оперативни систем већих перформанси и могућности, што би у овом 
случају био Windows 8 Pro или њему сличан. 
 
 
 
 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
 

                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.1.8/2016 


