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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01- 9699 
Датум: 06.11.2017.г. 

 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   
       
 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) 
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересових лица упућена 
електронским путем  дана 3.11.2017.г. а у вези јавне набавке бр.13/2017 – Набавка добара- 
набавка рачунарске опреме према указаној потреби обликована у шест партија за потребе 
Опште болнице Ваљево. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећa постављенa 
питањa:  
 

Питање број 1: За додатни услов наведено је „5) да располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом односно: а) да је у предходне две обрачунске години ( 2015. и 2016.) 
пословао са оставреном добити или позитивном нулом- доказ: Извештај о бонитету -скоринг 
издат од стране надлежног органа за предходне две обрачнуске године или биланс стања и 
Биланс успеха за 2015. и 2016.г.;“ 
Да ли се може доставити биланс успеха за 2016. годину или је потребно доставити и за 2015. и 
2016.? 

Одговор: Наручилац  је прецизно навео у конкурсној документацији захтевани доказ под 
тачком 5; а) Доказ: Извештај о бонитету -скоринг издат од стране надлежног органа за 
предходне две обрачнуске године или биланс стања и Биланс успеха за 2015. и 2016.г.; На 
основу наведеног потребно је доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2015.г. и за 2016.г 

 
Додатно појашњење конкурсне документације  захтевано од стране другог 
заинтересованог лица и односи се  на следећa постављенa питањa: 
 

Питање број 1:  Na strani 29 konkursne dokumentacije,izmedju ostalog,u tehnickom zahtevu za 
server navedeno je da isti treba da psoeduje 5x USB 2.0 i 5. USB 3.0 kao i minimalno 8 x PCIe 3.0 
slotova za prosirenje.Uvidom u porfolio svih vodecih svetskih proizvodjaca,ustanovili smo da gore 
navedene zahteve ispunjava samo jedan proizvodjac.Molimo da spomenuti zahtev korigujete i 
omogucite vecu konkurentnost tako sto cete prihvatiti ponudu za server koji ima 5 x USB 3.0 i 6 x 
PCIe 3.0 slotova za prosirenje. 

Одговор: . Обзиром да ће се планирани сервер користити као основа за Виртуелно 
окружење које планирамо да имплементирамо у наредном период као и његова проширивост са 
минимум  2 x GPU картицама, додатним редудантним LAN и FC HBA као и PCIe SSD 
картицама захтевају што већи број PCIe слотова. У складу са тим не можемо прихвати мањи 
број PCIe слотова од захтеваног тендерском документацијом. Што се тиче броја УСБ портова, 
прихватићемо серверске понуде које садрже 5xUSB3.0 портове. 
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Питање број 2:  2. Na strani 26 konkursne dokumentacije,izmedju ostalog,naveli ste u tehnickom 
zahtevu za racunar da isti treba da psoeduje napajanje od minimalno 310W kao i PCIe slotovoe u 
sledecem rasporedu: 1 x PCI-Express x16, 1 x PCI-Express x4, 1 x PCI-Express x1, 
1 x M.2 PCIe x1-2230.Uvidom u tehnicke specifiakcija i portfolio svih vodecih svetskih 
proizvodjaca,dosli smo do zakljucka da u navedenoj kombinaciji navedene zahteve ispunjava samo 1 
proizvodjac.Molimo da pomenuti zahtev korigujete i omogucite vecu konkurentnost tako sto cete 
prihvatiti ponudu za racunar koji ima napajanje manje minimalno 310W i expanzione slotovoe u 
sledecem rasporedu: 1 x PCI-Express x16, 2 x PCI-Express xl, 1 x M.2 PCIe x1 

Одговор: Тражили смо захтеване карактеристике зато што нам је неопходан слот PC и 
PCIe веће брзине него што је PCIe x1, стога нам не одговара конфигурација где се налазе 2x 
PCIe x1, већ нам је потребно 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1. 
 
Питање број 3:  Na strani 27,LCD monitor,izmedju ostalog,zahtevate da ponudjeni monitor ima 
staticki kontrast 3000:1.Imajuci u vidu da na ovaj nacin drasticno suzavate konkurenciju,molimo da 
potvrdite da ce biti prihvatljivo ponuditi i monitor sa standardnim statickim kontrastom od 1000:1 

Одговор: Већи контраст је потребан због бољег односа светљијих и тамнијих боја на 
монитору, како би при јачој светлости у амбијенту где се ради слика на мониториу била 
видљивија.  

 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  




