
 
  

 
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број: 3051 
Датум: 24.04.2019. године 
Београд, Устаничка 16 
 
 
Предмет: Појашњење у поступку ЈН р.бр. 5/19 добара – 
„Серверска опрема за потребе Дома здравља "Вождовац" 
       
 
Поштовани, 

 
У вези са Вашим захтевом за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈН 
р.бр. 5/19 добара – „Серверска опрема за потребе Дома здравља "Вождовац", примљеним путем 
maila Дому здравља дана 22.04.2019.год., и то: 
 
I-1) У документацији нисте навели од колико је меморија GB ? 
 
2) Такође,  потребан је податак, који дискови су у питању и SN storage ?  
 
3) Ако можете ако можемо  да добијемо Part Number od HDD за storage Dell EMC ME4012 ? 
 
На питања под р.бр.1) и 2) дајемо следеће појашњење: 
Конкурсном документацијом у делу „Технички подаци о предмету јавне набавке – спецификација“ 
обр.10 , дефинисана је тражена меморија као и који дискови су у питању и SN storage, и то 
 
1. HDD za storage Dell EMC ME4012 
1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive3.5in HYB CARRCusKit    ……… 10 kom 
 
2. Memorija RDIMM 1600 MHZ za Dell M620 
Dell 16 GB Certified Memory Module for Select Dell Systems - 2Rx4 RDIMM 1600MHz LV... 8 kom 
 
На питање под р.бр.3) дајемо следеће појашњење: 
Part Number HDD zа storage Dell EMC ME4012 је: 400-АJPC,  
Part Number Memorija RDIMM 1600 MHZ za Dell M620 је:А6994465 
 
 
II- Продужава се рок за подношење понуда до 03.05.2019.год. до 09,00 часова. 
- Јавно отварање понуда обавиће се се последњег дана истека рока за достављање понуда 
03.05.2019. год у 13,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала 
на III спрату.  
 
 
Све остало наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у поступку ЈН  
5/19 добара – „Серверска опрема за потребе Дома здравља "Вождовац" остаје непромењено. 
 
У прилогу конкурсна документација (са изменама и допунама) у поступку ЈН 5/19 добара – 
„Серверска опрема за потребе Дома здравља "Вождовац"  
  
 

                                                                                   Дом здравља “Вождовац“   
                                                                                     Комисија за јавну набавку р.бр. 5/19 

 
 

 


