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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке сервера и 
УПС уређаја за потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97 

 
 

             Дана 13.01.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-87/14-17 
и 404-1-87/14-18 од 14.01.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке сервера и УПС 
уређаја за потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „У тачки 4. Образац бр. 1 – Техничка спецификација, за Партију 2. УПС уређај за 
филијале РФЗО је наведен технички опис траженог УПС уређаја. Из наведеног описа није 
јасно да ли је тражен УПС уређај ON-LINE или LINE-Interactive технологије.“ 
 
Одговор: У питању је УПС уређај технологије LINE-Interactive. 
 

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 14 од 34 у табели за 
Партију 2 - УПС уређај, где се као тачка 13. додаје „Технологија - LINE-Interactive“, тако да 
након измене табела за Партију 2 изгледа: 
 

Tower UPS – 90 komada 
Redni 
broj Komponente Tehnička specifikacija 

1 Izlazna snaga 1000 VA 
2 Izlazni napon, izlazna frekfencija 230V, 50Hz 
3 Oblik izlaznog signala Pravilna sinusoida 
4 Ulazni napon, ulazna frekfencija 220V/230 V, 50/60 Hz (auto sensing) 

5 Podesivost ulaznog napona 160-280 V 

6 Model Tower 
7 Interfejsi USB, serijski 

8 Kablovi 
Svi potrebni kablovi za napajanje UPS-a i 

povezivanje UPS-a i servera (svi naponski, USB i 
serijski kablovi) 

9 Predikcija otkaza Notifikacija o predikciji otkaza 
10 Tip baterije Maintenance-free, sealed lead acid 

11 Vreme punjenja Ponuđač upisuje vreme punjenja baterije u 
Obrazac ponude 

12 Garancija 3 godine za popravku ili zamenu dela i 2 godine 
za baterije 

13 Tehnologija LINE-Interactive 
 
Наручилац доставља страну 14а конкурсне документације са наведеним изменама. 
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10 Tip baterije Maintenance-free, sealed lead acid 

11 Vreme punjenja Ponuđač upisuje vreme punjenja baterije u 
Obrazac ponude 

12 Garancija 3 godine za popravku ili zamenu dela i 2 godine 
za baterije 

13 Tehnologija LINE-Interactive 
 
Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, обавезно поштује техничке  стандарде 
приступачности за особе са инвалидитетом. 

 
 

Напомене: 
-  Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Техничку спецификацију модела понуђених добара 
(у складу са Конкурсном документацијом) 
- Изабрани понуђач биће у обавези да за понуђена добра достави гаранцију произвођача. 
- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави изјаву којом потврђује да  ће након 
закључења уговора уз испоруку сервера и УПС уређаја доставити гаранцију произвођача. 

 
 
 

У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 
 м.п.  
дана __________________  ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


