
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Број: 336/5-1 
Датум: 30.05.2014. 
Jaвна набавка број: РО-6/2014 
 

Предмет: одговор на питање у вези са јавном набавком 

добара – рачунарска опрема (РО-6/2014) 

 

Дана 30.05.2014. електронским путем, на адресу: admi@narodnimuzej.rs упућено је питање 
у вези са јавном набавком добара – рачунарска опрема (РО-6/2014) следеће садржине: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Молимо за додатна објашњења за следеће ставке: 
I   Спецификација јавне набавке, страна 3 
1.1. и 1.2.  Канцеларијска рачунарска конфигурација тип 1 и тип 2 

- нису дате карактеристике  за рачунар па је неопходно ради достављања понуде 
дати детаљније објашњење 

2.1. Резервни рачунарски делови ком 1 

- није дат списак из чега се састоје резервни делови  
10. Опрема за видео надзор 
10.1. Рутер ТП линк 

- потребно појаснити са колико мин. Прикључака је рутер ТП линк 
Бежична камера kom 2 

- Потребно је навести карактеристике или навести било који слични, односно нема 
описа на које уређаје се повезује и на којој фреквенцији треба да ради.  

 
 

На постављена питања, Наручилац, Народни музеј у Београду даје следеће одговоре: 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

Питање: 
I   Спецификација јавне набавке, страна 3 

1.2. и 1.2.  Канцеларијска рачунарска конфигурација тип 1 и тип 2 

- нису дате карактеристике  за рачунар па је неопходно ради достављања 
понуде дати детаљније објашњење 

Одговор: 
Техничке карактеристике Канцеларијских конфигурација Тип 1 у Тип 2 су дате у у 

документу „Конкурсна документација Рачунарске опреме опреме II“ у делу „ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ) на страни 31 и 
32. 
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Питање: 
2.1. Резервни рачунарски делови ком 1 

- није дат списак из чега се састоје резервни делови  
Одговор: 

Потребни рачунарски делови и техничке карактеристике Резервних рачунарских 
делова су дате у у документу „Конкурсна документација Рачунарске опреме опреме II“ у 
делу „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (РАЧУНАРСКЕ 
ОПРЕМЕ) на страни 32 и 33. 

 
Питање: 

10. Опрема за видео надзор  
Одговор: 

Техничке карактеристике Опреме за видео надзор су дате у у документу 
„Конкурсна документација Рачунарске опреме опреме II“ у делу „ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ) на страни 37. 

 
Питање: 

10. 1 Рутер ТП линк 
- Потребно појаснити са колико мин. Прикључака је рутер ТП линк 

Одговор: 
- Рутер мора имати бар 4 прикључка. 

 

 

председник Комисије 

Гордана Грабеж 

 

 

 

 


