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OСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 
Грчића Миленка бр. 71  
11000 Београд 
Деловодни број: 1080 
Датум: 22.04.2019. године 
 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) Наручилац обавештава заинтересована лица за јавну набавку мале вредности бр. 
1/2019 – Рачунари и рачунарска опрема 

 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање 
 
Питање 1: Десктоп рачунар, тражена је засебна графичка карта минимум 8 GB, да ли можете 
да појасните овај захтев с обзиром да нисте навели никакве остале техничке захтеве (нпр такт 
меморије, величина магистрале, врста и број прикључака, димензије, формат), ови захтеви су 
јако битни у састављању понуде јер од њих зависи избор напајања које такође нисте навели у 
вашој спецификацији. Молимо Вас да детаљно опишете технички захтев за тражени десктоп 
рачунар како би понуђачи могли да што тачније и транспарентније да саставе понуду. 
 
Питање 2: Да ли можете да допуните техничку спецификацију за кућиште у смислу величине 
(ATX, Micro ATX, Midi Tower итд). 
 
Питање 3: Да ли је уз рачунар под ставком 1 предвиђен и монитор тј да ли рачунар и монитор 
чине један артикал који је на позицији 1 с обзиром да сте исти такав монитор тражили и под 
редним бројем 2. 
 
Питање 4: Уколико се тражи монитор уз конфигурацију да ли су потребни тастатура и миш? 
 
Питање 5: Колики је минимални гарантни рок за десктоп рачунар? 
 
Питање 6: Монитор, шта подразумевате под 223V5LSB210 од произвођача? Нас буни шта 
значи од произвођача? 
 
Питање 7: Молимо Вас за податак колика је процењена вредност јавне набавке? 
 
 
 
Одговор 1: Наручиоцу је од важности да графичка карта буде минимум 8 GB, остале наведене 
ставке у Вашем питању нису од важности Наручиоцу, па могу бити по избору понуђача. 
 
Одговор 2: Величина кућишта није од важности. 
 
Одговор 3: Да, предвиђен је и монитор под ставком 1, што је јасно наведено у конкурсној 
документацији. 
 
Одговор 4: Нису потребни тастатура и миш. 
 
Одговор 5: На страни 10/26 конкурсне документације је јасно наведено да гарантни рок не 
може бити краћи од 36 месеци. 
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Одговор 6: Потребно је понудити тај модел монитора који је наведен (223V5LSB210) или 
одговарајући. 
 
Одговор 7: Процењена вредност јавне набавке је наведена у Плану јавних набавки школе који 
је јавно доступан документ на Порталу јавних набавки.  
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 

 


