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    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 НАРОДНА СКУПШТИНА 

       03 Број 404-8/3-16-4 
           7. март 2016. год. 
               Б е о г р а д 
                     СК 
                               

 
 
 

 

 

Предмет: Одговор на постављенa питањa заинтересованог лица у поступку јавне набавке, ЈН 

3/2016 

 

Дана 04. марта 2016.године, наручилац је добио захтеве за додатним информацијама и појашњењем 

конкурсне документације, поднете од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке            

добара – лаптоп и десктоп рачунари, ЈН  3/2016, за потребе Народне скупштине Републике Србије. 

 

Питање бр. 1 

„На страни 4 конкурсне документације у оквиру техничких карактеристика за Лаптоп рачунар у делу 

дефинисања конектора навели сте: 

“Obavezno ulaz za napajanje sa zadnje strane  

Network konektor: RJ-45  

Pozicija network konektora: sa zadnje strane  

Čitač memorijiski kartica: Da, verzija 4.0  

Lock konektor: da  

USB konektori: min 3xUSB 3.0 (min. 1x USB sa Power Share)  

Pozicija USB konektora: min 2x USB 3.0 sa zadnje strane  

Analogni Video konektor: 1x VGA,  

Digitalni video konektor: 1x HDMI 1.4  

Pozicija video konektora: sa zadnje strane  

Docking konektor: mehanički,ne preko USB-a, sa donje strane  

M.2 slot: min 2x M.2” 

Чланом 70 и ставом 1 Закона о јавним набавкама наручилац је у обавези да техничку конкурецију 

сатстави на начин да “добра, усуге и радови који се набављају опишу на начин који је објективан и 

који  одговара потребама наручиоца.”  

У случају дефинисања техничке спецификације одређивањем карактеристика и фунционалности, 

чланом 71 став 1 тачка 2 ЗЈН, техничка спецификација треба да садржи жељене карактеристике, 

фукционалност и могу садржати еколошке карактеристике предмета јавне набавке.  



Page 2 of 3 

 

Обзиром да одређивање позиције конектора: “доње, горње, задње, предње стране не представља ни 

једну од поменутих критеријума”  као и да овако дефинисан технички захтев ограничава конкуренцију 

и даје могућност само једном произвођачу опреме (Dеll) да одговори на захтев, молимо вас да 

извршите измену конкурсне документације и обришете спорне позиције конектора јер оне ни на који 

начин не утичу на фунционалност опреме.“ 

 

Одговор на питање број 1 

Тражене позиције конектора из техничке спецификације су за наручиоца неопходне, с обзиром на 

чињеницу да се предметна добра набављају ради коришћења у одборским салама и пленарној сали 

Дома народне скупштине, где су отвори на столовима кроз које пролазе каблови за напајање, lan, 

usb... једино одговарајући за лаптопове са траженим позицијама конектора.  

Такође, зграда Дома Народне скупштине  представља културно добро и под заштитом је Завода за 

заштиту споменика културе и не постоји могућног поновног бушења отвора на столовима у 

предметним салама. 

Наручиоцу је познато, да на тржишту постоји више од једног модела лаптоп уређаја са захтеваним 

техничким карактеристикама, па сходно томе Наручилац није ограничио конкуренцију 

 

Питање број 2 

Такође, један од захтева је и да је потребна дубина маx 232,00 мм.  

Молимо вас да објасните зашто је неопходно да дубина буде маx 232 мм јер овако дефинисан 

технички захтев ограничава конкуренцију?  

 

Одговор на питање број 2 

С обзиром на чињеницу да ће се предметни лаптопови користити у одборским салама и пленарној 

сали Дома народне скупштине, Наручилац је тражио да дубина буде максимално 232 мм из 

техничких разлога, односно величине столова на којима ће стајати предметна добра.  

Такође, зграда Дома Народне скупштине  представља културно добро и под заштитом је Завода за 

заштиту споменика културе, и не постоји могућност мењања столова у предметним салама. 

Колико је Наручиоцу познато, да на тржишту постоји више модела лаптоп уређаја који задовољавају 

димензије од 233 мм максималне дубине, па сходно томе Наручилац није ограничио конкуренцију. 

 
Питање број 3 

Молимо вас да детаљно опишете на шта се мисли када се захтева могућност додавања још  2x USB 
2.0? 
 
Одговор на питање број 3 
 
Због потребе за коришћењем више USB уређаја који су често у употреби, потребно је да на матичној 

плочи постоји прикључак, тј. опција за додавање још два USB 2.0 порта. 

 
Питање број 4 

Молимо да нам објасните зашто је битна  max тежина од  6.5kg за десктоп рачунаре? 
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Одговор на питање број 4 

С обзиром на чињеницу да не постоји јасна дефиниција шта је Small form factor кућиште,  из техничких 

разлога, Наручилац је одредио да критеријум максимална тежина буде 6.5kg за десктоп рачунаре, 

како предметни рачунари по својим габаритима не би заузимали превише места на столовима или 

поред стола . 

 

Питање број 5 

Молимо вас да нам објасните како се доказују  захтевани стандарди  Energy Star 6.0, EU RoHS, EPEAT 

Gold, TCO Display 6.0 / TCO Edge 2.0 код десктоп рачунара и монитора? 

 

Одговор на питање број 5 

Наручилац је на стр.6 и на страни 11 конкурсне документације, као обавезан елемент понуде тражио 

да понуђач уз понуду достави и техничку спецификацију (каталог са техничким карактеристикама) 

опреме  коју нуди у својој понуди.  С обзиром на чињеницу да су захтевани сертификати саставни 

део техничке спецификације за предметна добра, понуђач наведене сертификате доказује 

oригиналном техничком спецификацијом произвођача из које се треба јасно видети да уређај поседује 

захтеване сертификате. 

Такође, Наручилац је као додатни услов за учешће у предметној набавци тражио да је понуђач 

ауторизован/овлашћен за продају опреме која је предмет набавке и да испуњава тражене услове и 

овим документом треба да се гарантује да је понуђач понудио оригиналну опрему и да ће је као такву 

испоручити за потребе предметне набавке, што представља још један од начина којим понуђач може 

доказати да предметна добра поседују тражене сертификате. 

 

 

Комисија за јавну набавку: 

 
 


