
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

Број: 404-2/17-VII 

Дана: 23.03.2017. године 

Трг Јована Сарића 1 

К р а љ е в о 

 

П И Т А Њ Е   П О Н У Ђ А Ч А 

Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 22.03.2017. године питања 

везано за ЈН број 404-2/17-VII јавна набавка мале вредности, набавка добара - рачунарске и 

фотографске опреме по партијама, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за 

саобраћај, објављену на Порталу ЈН дана 17.03.2017. године, постављеним питањем у погледу дате 

Техничке спецификације рачунарске опреме која се набавља и то: 

1. питање везано за ставку 4. Партије 1. на страни 17. и 18. Конкурсне документације да ли је 

потребно да лаптоп има 4GB или 8GB меморије и HDD 120GB SSD+500GB или HDD 1TB и да ли је 

потребно да има OS Windows 10 Pro како је наведено у детаљном опису? 

4. питање везано за ставку 5. Партије 1. на страни 18. Конкурсне документације да ли је 

потребно да рачунар има 2HDD-а по 500GB јер је у конфигурацији рачунара наведено Тoshiba DTD 1 

ACA050 што је ознака за HDD капацитета 500GB? 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

Везано за питања потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу датог техничког 

описа добара која се набављају у поступку јавне набавке мале вредности ЈН број 404-2/17-VII набавка добара – 

рачунарске и фотографске опреме по партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме, Партија II–набавка 

штампача и Партија III-набавка фотографске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског 

фонда за саобраћај, Наручилац обавештава заинтересована лица и потенцијалне понуђаче да је Позив са 

Конкурсном документацијом објављен на Порталу ЈН дана 17.03.2017. године, да је Конкурсна документација 

измењена и допуњена 22.03.2017. године, са продуженим роком за подношење понуда закључно до 28.03.2017. 

године до 11:00 часова, ради њеног прецизирања и отклањања уочених техничких грешака и 

недостатака, као и евентуалних недоумица код потенцијалних понуђача у поступку припреме понуда, 

Комисија за јавну набавку обавештава да је у објављеној Конкурсној документацији у Прилогу 5. 

Конкурсне документације ове јавне набавке-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА изменила стране 17, 18, 19, 20 и 

21. странама 17А, 18А, 19А, 20А и 21А и у Прилогу 8-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ изменила стране 29, 30, 

31, 32 и 33. странама 29А, 30А, 31А, 32А и 33А. Ова измена и допуна Конкурсне документације објављена 

је на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 22 марта 2017. године. Измена и допуна се 

односи и на ставку 4. и лаптоп треба да има 8GB меморије, HDD капацитета 500GB и оперативни 

систем Windows 10 Pro х64. За ставку 5. која је након извршене измене и допуне сада ставка 6. хард 

диск треба да има  500GB и није потребно да рачунар има 2 хард диска. 

     Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да је рок за 

подношење понуда остао исти и то 28.03.2017. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог 

дана 28.03.2017. године у 11
30 

часова. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


