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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему за потребе  РФЗО, број 
јавне набавке: 404-22-101/17-19 
 
Дана 02.08.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему за потребе РФЗО, број 
јавне набавке: 404-22-101/17-19, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

1. Питање:  У техничкој спецификацији за партију 2 - Потрошни материјал за сервере,  ставка 
2 и 3 (страна7), навели сте модел сервера  Fujitsu PY RX2350 M2. Модел сервера под овом 
ознаком Fijutsu нема у свом производном програму, па Вас молимо да прецизирате тачан 
модел сервера за који тражите компоненте за надоградњу. 
 
Одговор: Модел сервер је Fujitsu PY RX2530 M2 дошло је до премутације приликом куцања 

ознаке. . 
 
У складу са наведеним мења се тачка 2 и 3  у табели  за партију 2 на страни 7 , те уместо:  
 

2 
16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (Fujitsu PY 
RX2350 M2) 

3 
PFC EP QLE2692 2x 16Gb Qlogic(Fujitsu PY RX2350 
M2) 

 
сада стоји 
 

2 
16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC (Fujitsu PY 
RX2530 M2) 

3 
PFC EP QLE2692 2x 16Gb Qlogic(Fujitsu PY RX2530 
M2) 

 
 

 
2. Питање: За партију 2 захтевате гарантни рок у трајању од 24 месеца. Обавештавамо вас 
да тражене компоненте за надоградњу постојећих серверских или сториџ система  иницијално 
имају гарантни рок у трајању од 90 дана. Када се тражене компонентне уграде у постојећи 
сервер или стириџ систем, оне наслеђују гаранцију система у који су уграђене,тј. Њихов 
гареанти рок траје до истека гарантног рока целокупног система.Уколико је тај систем ван 
гарантног рока, онда за уграђене компоненте важи  иницијална гаранција од 90 дана. Молимо 
вас да у складу са претходно наведеним коригујете захтев за гарантни рок у конкурсној 
документацију за партију 2. 
 
Одговор:  Гарантни рок је минимум 24 месеца. Уређај у који се уграђује опрема је у гарантном 
року до 2021 године.. 
 
У складу са наведеним мења се тачка 3.6  за партију 2  на страни 5 , те уместо: 
 
Продавац гарантује квалитет испоручених добара у периоду од 2 године од дана испоруке 
добара у целости. 
 
сада стоји  
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Продавац гарантује квалитет испоручених добара у периоду минимум 2 године од дана 
испоруке добара у целости. 
 
 
У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
Наручилац ће у складу са изменама објавити Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, 

као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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