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Наш знак: 124/3-1
ЈНМВ 1/2019

Пожаревац, 4. фебруар 2019. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и
104/2013, у даљем тексту: Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне
набавке број 124 од 22.1.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда
124/3 од 30.1.2019. године, објављеног дана 30.1.2019. године, у складу са Чланом 55.
Закона и конкурсне документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНМВ 111/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне
набавке;
НАБАВКА ЛЕД ЕКРАНА
ОРН: 32322000
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне
набавке, доставило је Наручиоцу писани захтев дана 1.2.2019. године, електронском
поштом, заведен од стране Наручиоца са бројем 341 дана 4.2.2019. године, којим
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор.
Питања
''... 1.Obajsniti šta podrazumevate pod "sukcesivnom isporukom", navedeno u predlogu ugovora na
strani br. 24 član 3.
2. Koja je predviđena visina konstrukcije (koliko je potrebno da je displej odvojen od zemlje)?
3. Naveli ste da sistem posedule integrisani kontroler koji omogućeje prelazak između DVI, HDMI i
SDI signala. Ako je moguće pojasniti gde ije integrisan taj uređaj? Iz iskustva to su jedinice koje se
zovu SENDING BOX (uređaji do koje dolazi signal HDMI, DVI ili SDI) a odatle se signal šalje uz
pomoć UTP kabla. Takođe taj sending box može biti instaliran u PC kućište.
Molio bih ako može razjašnjenje. Takođe uglavnom sending box ima mogućnosti za HDMI i DVI
signale (Ulaze konektore) za SDI se uglavnom koristi video procesor. Pa takođe molim za
pojašnjenje....''

Одговор и појашњење:
Обзиром да је мултимедијални систем као целина састављен од конструкције екрана и
контролера пожељно је да буде испоручен као целина али у колико због транспорта
или других разлога то испоручиоцу или наручиоцу одговара може се вршити сваки део
посебно.
Висина конструкције је условљена статичким решењем а висина од пода не треба бити
нижа од 30 цм.
Битно је да уређај поседује контролер који омогућује прелазак између наведених
сигнала а може бити инсталиран у PC кућиште или као "sending box”по избору.
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније објављене
конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају
неизмењени.
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне
документације и померања рока за достављање понуда.

