
 

Датум: 17.08.2020.године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем понуда у поступку јавне набавке мале вредности „ РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

И МАТЕРИЈАЛ“ 1.1.37/2020, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

објављује одговор. 
 

Питање 1: 
 

Poštovani, 

 

Po javnoj nabavci male vrednosti 1.1.37/2020. imamo sledeće pitanje : 

 

1. Za stavku 15. personalni računar da li tražite brand računar ili sklapanu konfiguraciju 

od komponenata ? 

Kombinacija sa CPU 10 generacije i napajanje od minimalno 400W ne postoji na 

tržištu niti će ga biti u narednom periodu ( jedan raspoloživi model i5-10-generacije 

ima napajanje od 200W/260W ) 

Jedino brand računari HP, Lenovo, Dell, Asus ili slično mogu biti izlistani na internet 

stranicama koje navodite u konkursnoj dokumentaciji na strani 6/51 

Kod tastature naveli ste lokalizaciju Eng/Srb jeziku ? Koju tražite može da bude 

jedna ili druga ili da ima naša slova ili da bude US/Eng ? 

2. Za stavku 16. personalni računar da li trežite brand računar ili sklapanu konfiguraciju 

od komponenata ? 

Kombinacija sa CPU 10 generacije i napajanje od minimalno 400W ne postoji na 

tržištu niti će ga biti u narednom periodu ( jedan raspoloživi model i5-10-generacije ima 

napajanje od 200W/260W ) 

Jedino brand računari HP, Lenovo, Dell, Asus ili slično mogu biti izlistani na internet 

stranicama koje navodite u konkursnoj dokumentaciji na strani 6/51 

Kod tastature naveli ste lokalizaciju Eng/Srb jeziku ? Koju tražite može da bude 

jedna ili druga ili da ima naša slova ili da bude US/Eng ? 

3. Za stavke 27. i 28. da li je prihvatljiv kapacitet SSD diska 256 GB odnosno 512GB ?, 

tj. treba dodati minumum 250GB i minimum 500GB kod kapaciteta. 

4. Za stavke 33. do 37. na koju kategoriju mrežnog kabla ste mislili ? 

5. Za stavku 8. da li je prihvatljiv CPU 10 generacije sa istim ili odgovarajućim 

karakteristikama? 

 

S poštovanjem, 
 

 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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Одговор:  

 
1. Napajanje: Minimalno 200W 

Tastatura treba da ima naša slova. 

2. Napajanje: Minimalno 200W 

Tastatura treba da ima naša slova. 

3. Kapaciteta MINIMUM 250GB i minimum 500GB. 

4. Kategorija 5. 

5. Prihvatljiv je CPU 10 generacije sa istim ili odgovarajućim karakteristikama 

 

 

Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

Врши се измена и допуна конкурсне документације као и продужење рока за 

подношење понуда на 25.08.2020. године до 11 часова. 

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.37/2020 


