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Број: 586-13/2017
07. 05. 2017.године
Факултет техничких наука у Чачку је дана 06. 05. 2017. године примио
захтеве за појашњење конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 4/2017, са
следећим питањима:
1. Питање понуђача 1.
у конкурсној документацији део VII Образац структуре цене са упутством како да се попуни,
ставка под бројем 3. (Страна 25/26), Рачунар - није јасно назначено колико комада рачунара вам
је потребно. У прелому стране није остала количина. У прилогу је слика документације.
Питање је колико вам је рачунара потребно?
Молим вас да извршите измену/допуну документације.
2. Питања понуђача 2.
У конкурсној документацији у делу „VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“ у табели ставка 4, 5, 12.
Наводите минималне карактеристике или одговарајуће.
Прво питање, како су захтеване карактеристике веома застареле, а нове генерације процесора
друге серије испуњавају захтеване карктеристике молим вас да прецизирате да ли је могуће
понудити уместо захтеваног i3 процесора пентиум G процесор или уместо
захтеваног i5 процесора i3 процесор истих карактеристика. Или је потребно да процесори буду
исте серије.
друго питање се односи на оперативни систем који ће се користити на рачунарима. Уколико се
понуде рачунари и лаптопови са процесорима Intel 7 генерације, није могуће користити
windows 7 pro.
Молим вас да исправите ову неправилност.
Одговори на питања:
1. Одговор на питање Понуђача 1:
За наведену ставку број тражених комада је 2 (два). Наручилац је извршио измену и допуну
конкурсне документације по овом питању и објавио је на Порталу јавних набавки интернет
страници Факултета 04.05.2017. године.
2. Одговори на питања Понуђача 2:
Одговор на 1. питање: Потребно је да понуђач понуди процесоре који су исте серије. Уколико
понуђач понуди процесоре који су исте серије а новије генерације, а који испуњавају захтеване
карактеристике (или боље) процесора траженог у конкурсној документацији, понуда ће се
сматрати прихватљивом.
Одговор на 2. питање: Није потребно да понуђени рачунари подржавају windows 7 pro.

