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ОДГОВОРИ:
1. С обзиром на то да се спроводи централизована јавна набавка услуга
одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова више државних органа је
аплицирало за одржавање HP рачунарске опреме преко Web апликације коју је развила Управа
за заједничке послове републичких органа где је било потребно навести бренд, тип, модел
опреме и кратак списак резерних делова тако да не располажемо са податком о количини
опрема која се сервисира.
2. У вези питања да се наводе брзине рада меморија или PN дела није
потребно да се у табели 3.2 наводе тражени подаци. У захтеву за сервисирањем који корисник
упути фирми која закључи уговор о одржавању HP рачунарске опреме уз сваки модел ће се
наводити тачан назив потребне меморије и брзина рада меморије или PN дела. Ако тражени
податак није написан у захтеву, сервисер може сам идентификовати тражене податке о
меморији прегледом уређаја који се сервисира. Потребна меморија ће се наплаћивати за
меморијске модуле по ценама које су наведене у табели 3.2.
Батерија : HP Notebook battery modul (Min 55W) за HP Compaq 5730 треба да стоји
HP Notebook battery modul (Min 55W) za HP Compaq Ze5730US.
У ставкама: Екран за лаптоп 15,4“, Екран за лаптоп 15,6“ LCD , Екран за лаптоп
15,6“ LED P Екран за лаптоп 15,6“ LED L је потребно дати цене без обзира на модел HP
лаптопова за који ће се евентуално уграђивати наведене величине екрана.
У ставкама Остало:Инверетер за екране лаптопова, потребно је дати цену без
обзира на модел HP лаптопова за који ће се евентуално уграђивати инвертер. Исто важи и за Flat
cabl.
Фиока за сервер HP Proliant BL460C hot plug . Ово је фиока за hard disk 2,5“ за
сервер HP Proliant BL460C у који се може сместити додатни hard disk.
Hard diskovi: Наведени hard diskovi као резервни делови могу да се уграђују у
више модела уређаја тако да се не може једнозначно навести модел уређаја или PN дискова.

