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СЛУЖБА  НАБАВКЕ 
Телефон и факс: 011/3950-847 
07-02 бр. 7/5 П2 
29.04.2015. године 

 
 
 

 
Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку 

јавне набавке добара – Набавка рачунарскр опреме, лап топ рачунари, 
партија 2,  

број 07-02 бр 7-2015 П2 
 

 
 

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара – Набавка 
рачунарске опреме, лап топ рачунари, партија 2, на питања потенцијалног понуђача од 
28.04.2015. године. 
  

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs 
линк тендери и Порталу за јавне набавке. 
 
  С поштовањем,  
 
 
 
 
 

    Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана 
                             Број: 07-02 бр 7/2 П2 од 16.03.2015. године 

  
 
 
 
Достављено :  
 

- Свим потенцијалним понуђачима за које  
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију 
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СЛУЖБА НАБАВКЕ 
 
Комисија за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме, лап 

топ рачунари, партија 2, број 07-02 бр 7-2015 П2, образована решењем број 
07-02 бр 7/2 П2 од 16.03.2015. године 

 
Београд, 29.04.2015. године 

 
Предмет: 

 
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 

 
 

             
              Дана 28.04.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача 
следећег садржаја:  
 

1. На страни 29, за конфигурацију 1, недостаје количина. Молимо Вас да 
исто измените. 

2. Молимо вас да нам потврдите да референтну потврду може да потпише 
овлашћено лице наручиоца/купца, а не искључиво законски заступник.  

3. С обзиром да биланс стања, биланс успеха и бруто биланс за 2014. 
годину нису још увек предати АПР-у (због немогућности предаје путем 
апликације), а самим тим ни обрађени, молимо вас да нам потврдите да 
ће се понуда сматрати исправном ако се као доказ за финансијски 
капацитет достави биланс стања и биланс успеха за 2013. годину, уз 
билансе стања и успеха за 2014 годину какви ће тек бити предати АПР-у, 
са овером законског заступника. 

 

У вези с тим, поступајући по члану бЗ. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС, бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), а у складу са конкурсном 
документацијом - део Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2.13 додатне 
информације и појашњења, Комисија даје следеће одговоре: 
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Одговор 1: 

На страни 29, у Образац структуре цена, за конфигурацију 1, уноси се 
количина од 2 комада. 

Naziv opreme Količina Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna 
cena bez 

PDV-a 
KONFIGURACIJA  1 
 

   

Intel Core i7-5600U Processor (4MB Cache, up to 
3.20GHz) 
Windows 8.1 Pro 64 - English 
14.0" QHD (2560x1440) IPS with WWAN 
8GB PC3-12800 on MB 
Intel HD Graphics 5500 
Keyboard Backlit - US English 
With Fingerprint Reader 
720p HD Camera 
512 GB Solid State Drive PCIe 
Rapid Charge, Integrated 
65W AC Adapter - US (2pin) 
Ethernet extension cable 
Intel 7265 AC/B/G/N Dual Band Wireless + Bluetooth 
Version 4.0 
Integrated Mobile Broadband upgradable 
Publication - US English 
Standard Economy Packaging 
1 Year Depot or Carry-in 
ThinkPad OneLink Pro Dock 
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Одговор 2:  

Референтну потврду може да потпише овлашћено лице наручиоца/купца.  

         Одговор 3:  

Неопходан финансијски капацитет понуђач може доказати достављањем фотокопије    
Биланса стања и Биланса успеха за претходну годину (2014. год), овереним од стране  
законског заступника или фотокопијe бруто биланса за претходну 
(2014. годину)  оверене од стране законског заступника. 

 

 


