Број: 01-6/2017/14
Датум: 26.05.2017.
Предмет: Набавка опреме у оквиру ЕРАСМУС+ пројекта „School to Work Transition for Higher
Education Students with disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro – Trans2Work“,
по партијама 1-2; ЈН број 01-6/2017
Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи
одговор:
Питање:
Партија 1, ставка 13. Електронска лупа... У опису су наведене карактеристике таблет рачунара
идентичне у опису за Партију 2, ставка 26. Ако је грешка у опису, молимо вас да исправите опис и
наведете потребне карактеристике електронске лупе (величину екрана, увећање...). Ако се мисли
на софтвер за увеличавање (лупу) који се инсталира на таблет, молимо вас да наведете потребне
карактеристике софтвера.
Одговор:
У питању је iPad уређај, није грешка. Особе које имају потребу за овим типом уређаја га
препоручују, с тиме што понуђач може да понуди и одговарајуће добро.
Питање:
Партија 1, ставка 17. Подесиви радни сто за рачунар... Да ли је у овом случају дозвољено да се на
стандардни радни сто стави додатни држач за тастатуру и монитор који би омогућавао тражена
померања?
Одговор:
Да, дозвољено је.
Питање:
Бежични (wireless) микрофон Shure BLX24E/PG58 или одговарајуће:
Да ли батерије микрофона требају да се пуне на бази и да ли индикатор показује колико је иста
батерија допуњена? Да ли се батерије стављају у микрофон или има своју батерију? Да ли
индикатор напонског/батеријског пуњења треба да покаже колико је батерији остало времена
рада?
Одговор:
Прихватљиве су све наведене опције у вези са батеријом и индикатором, битно је да понуђено
добро испуњава примарне техничке карактеристике – дужина рада и растојање.

Питање:
Десктоп рачунар или одговарајуће:
Да ли је дозвољено понудити монитор дијагонале 21.5'' (у спецификацији је наведен монитор од
22'')?
Одговор:
Да, дозвољено је понудити монитор мање дијагонале (до 21“).
Питање:
LED телевизор или одговарајуће:
Да ли је дозвољено понудити LED телевизор који нема VGA конектор?
Одговор:
Да, могуће је понудити без VGA конектора уколико има DVI или HDMI.
Питање:
Преносиво појачало са звучницима или одговарајуће:
Да ли је у питању комбо преносиви систем миксете са појачалом и звучницима који су склопиви
или може да дође у обзир миксета са снагом плус звучне кутије?
Одговор:
Да, у питању је комбо преносиви уређај, односно систем миксете са појачалом и звучницима који
су склопиви.
Питање:
Звучници или одговарајуће:
Да ли су звучници са појачалом у себи или су у питању пасивни звучници?
Одговор:
Овде се ради о активним звучницима (са појачивачем у себи) за компјутер односно
мултимедијални систем (компјутер, пројектор...). За пасивне звучнике неопходно је појачало и
извор звука што овде није случај.
Питање:
На страни 7/60 у спецификацији ставке бр 2 Web kamera – тражена камера није предвиђена за
наше тржиште, па Вас молимо да потврдите да ће бити прихваћена као замена Logitech C920 HD
Pro WebCam
Одговор:
Да, биће прихваћена.
Питање:
На страни 9/60 у спецификациј ставке бр 20 Microcotroller – Raspberry Pi 3 Ultimate Starter Kit – 32
GB Edition – поменути производ није могуће набавити у Србији у таквој конфигурацији. Поменути
Starter Kit је део понуде 3rd party продавца, који је склопио своју понуду за продају у Северној
Америци и јако је тешко такав Kit састављен од преко 20 компоненти наћи у Европи, јер се сваки

део мора поручити посебно и за сваки је различит рок испоруке и једноставно је немогуће
предвидети стање лагера код добављача, цену и рок испоруке и уклопити са испоруком Вама као
наручиоцу. Било би конструктивније да напишете списак компоненти који су Вам тачно потребни
од тих 20ак из Starter Kit-a како би могли да сачинимо реалну понуду, коју је могуће испоштовати.
Одговор:
У конкурсној документацији је за сваку ставку где је наведен тачан назив производа или понуђача
наведено „или одговарајуће“ што подразумева да понуђач не мора да понуди идентично добро
тачно наведеног произвођача већ одговарајуће добро, што значи да може да понуди добро
приближно истих карактеристика.
Питање:
На страни 9/60 ставка бр 21 Microsoft Kinect for Windows V2 – поменути производ није намењен
продаји за наше тржиште и није га уопште могуће набавити преко овлашћених Microsoft
дистрибутера. Предлажемо да га избаците из тендерске документације. У прилогу достављмо
изјаву званичног Microsoft дистрибутера као потврду да је уређај недобављив.
Одговор:
У конкурсној документацији је за сваку ставку где је наведен тачан назив производа или понуђача
наведено „или одговарајуће“ што подразумева да понуђач не мора да понуди идентично добро
тачно наведеног произвођача већ одговарајуће добро, што значи да може да понуди добро
приближно истих карактеристика.
Питање:
На страни 10/60 у спецификацији за ставке бр 24 Лаптоп рачунар – молим да допуните захтев, јер
не пише који тачно „i“ процесор желите у лаптоп рачунару.
Одговор:
Наведена је радна фреквенција процесора 2.4 Ghz, те није неопходно тачно навести који i
процесор се тражи, с обзиром да је то или i3 или i5 процесор.
Питање:
На страни 10,11/60 у спецификацији ставке бр 29 LED Телевизор – молим да потврдите да ће те
прихватити телевизор који од аналогних улаза има SCART уколико нема VGA прикључак.
Одговор:
Да, прихватиће се телевизор који нема VGA прикључак, под условом да има остале компатибилне
и алтернативне прикључке (SCART, DVI, HDMI).

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку 01-9/2017

