ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:5.2.-20670
Дана: 25.07.2014.

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућени путем електронске поште
(maila) дана 22.07.2014. за јавну набавку велике вредности добара –набавка рачунарске и
пратеће опреме у отвореном поступку број 17/14-С.
Поштовани,
Дана 22.07.2014. упутили сте нам путем електронске поште питања везана за јавну набавку
велике вредности добара –набавка рачунарске и пратеће опреме број 17/14-С.
Питања гласе:
1. „ Поздрављамо залагање Ваше компаније да се за опрему која се нуди захтева да
поседује сертификат EPEAT Gold. Инсистирање на сертификату EPEAT-а при
куповини, инсистира се на „зеленој електроници/технологији“, с тиме као компанија
показујете напредак ка својим циљевима и градите репутацију на заштити животне
средине.
Из тог разлога постављамо питање, да ли је технички прихватљиво да се гранична
вредност мин. снаге напајања за радне станице тражено у захтеву спусти са 300W на
вредност мин. 275 W. у ставкама 1.1-1.3 Вашег тендерског захтева?
Тиме омогућавате да Ваша опрема буде још технички савршенија, енергетски
ефикаснија и тиме у потпуности подржавате стремљење ка EPEAT Gold
сертификатом и заштити животне средине и „зеленој технологији“.“
2. „Анализирајући ставку 1.4 Вашег захтева, имамо питање:
Да ли ће бити технички прихватљиво да понудимо најновију опрему са тренутно
новом верзијом Intel® Q87 Express Chipset-a за AIO model, који не поседује1x RS232
port, јер у новим моделима на тржишту преовлађују додаци попут “8-in-1 Media Card
Reader”.
Овим дозвољавате да се на Ваш захтев одговори са опремом која поседује
унапређење верзије Chipset-a и најновијим моделима опреме присутном на
тржишту.“
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања:
1. С обзиром на потребе предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад дошли смо
до реалне потребе за рачунарским напајањем од 300 W. Уколико се буде вршило
сервисирање или мењање компоненти у самом рачунару, ван или у гарантном року,
потребно је да напајање испрати минимална енергетска одступања од захтева
оригиналних компонената.
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2. Port RS232 је за потребе предузећа ЈКП „Водовод и канализација неопходан и није
везан само за основне екстерне компоненте. Port RS232 мора бити присутан под
тачкама где је наведен.
С поштовањем
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке
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