
Наручилац
Библиотека града Београда
Кнез Михаилова бр. 56
Деловодни број: 04-319
Датум: 11.06.2018. године

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка рачунарске опреме, број јавне
набавке 1.1.3/2018

Дана 07.06.2018. године достављен је захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 20.), дана
11.06.2018. године Комисија даје следећи:

О Д Г О В О Р

Питање:
На страни 6 конкурсне документације у захтеваној техничкој спецификацији за Рачунар -
Кофигурације Тип 1 тражен је Процесор Intel i3 CPU 7100, 3,9GHz box.

Замолили бисмо вас да нам потврдите да ће бити оцењена као одговарајућа и прихватљива
понуда, у којој се за Рачунар - Конфигурације Тип 1 понуди рачунар са процесором новије
генерације у траженој класи са радном фреквенцијом од 3,6GHz?

Одговор:
Наручилац не може оцењивати прихватљивост само на основу појединих елемената.
Могуће је узети као одговарајући интелов процесор новије (осме) генерације са мањом брзином
(3,6GHz), али у том случају је неопходно набавити и матичну плочу која подржава осму
генерацију интелових процесора. У том случају плоча са чипсетом B250 не би била
одговарајућа јер она не подржава интелове процесе осме генерације. За осму генерацију
интелових процесора неопходна је матична плоча из серије 300. Поред тога те нове матичне
плоче би требало и да минимално задовоље остале постојеће критеријуме који су дати у
конкурсној документацији уз матичне плоче са чипсетом B250.

Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности добара –

број јавне набавке 1.1.3/2018
образована Решењем бр. 04 - 180 од 12.04.2018. године


