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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности, добра, Набавка
софтвера за евиденцију основних средстава, редни број јавне набавке ЈНМВ/15-2016,
Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује
одговор.
Питање: „Шта је предмет набавке, цео систем или само софтвер? Наиме, назив
набавке као и образац понуде се односе само на софтвер док се у техничкој
спецификацији наглашава шта све систем садржи (софтверски и хардверски део)“?
Одговор: Предмет јавне набавке број ЈНМВ/15-2016 је цео систем који подразумева и
софтвер и хардвер.
Питање: „Уколико набавка обухвата и хардверски део молим вас да детаљно
специфицирате захтеве за сваку компоненту понаособ: који тип мобилног терминала,,
штампача бар код налепница и десктоп рачунара тражите, њихове детаљне
карактеристике и количине за сваку компоненту посебно“?
Одговор: Дана 21. октобра 2016. године Комисија за јавну набавку извршила је измену
и допуну конкурсне документације тако што је на страни 4. Конкурсне документације,
у оквиру Техничке спецификације, став 2. изменила и допунила део који се односи на
Хардверски део система тако да гласи:
„Хардверски део система :
Мобилни терминал – 1 комад:
- Скенер: CCD Imager
- Тип дисплеја: LCD monohromatski
- Резолуција дисплеја: 100x64
- Тип процесора: 16-bit CMOS
- Меморија: 2MB
- Температура рада: -20 до + 60 C
- Конекција: RS232, IrDA
- Батерија: Li-lon
- Димензије: 122x56x32mm

-

Штампач баркод налепница – 1 комад :
Начин штампе: Termo-transfer
Резолуција: 203dpi
Максимална брзина штампања: 102mm/s
Максимална ширина штампе: 104mm
Максимална ширина медија за штампу: 127mm
Меморија: 8MB flash
Комуникација: USB, RS232, parallel
Баркод налепнице и траке:
Налепнице за обележавање ОС: полипропиленске, silver VOID, димензије
50x50mm, 2500 налепница на ролни
Рибон трака, димензија 64mmx74m

Десктоп рачунар – 1 комад:
- Матична плоча: минимум DDR3
- Процесор: Intel Celeron Dual
- Такт процесора:2,7 GHz
- Меморија: DDR3 4GB
- Капацитет хард диска: 320GB
- Графичка картица: Intel HD grafika
- Оптички уређај: DVD Multi Writer
- Звучна картица: Integrisana
- Кућиште: ATX Midi Tower, Black
Министарство поседује лиценцу за оперативни систем Windows 7 profesional, тако да
није потребно да оперативни систем буде инсталиран.“
Питање: „Уколико набавка не обухвата хардверски део молим вас да нагласите који
ручни терминал за попис и са којим оперативни системом користите као и о ком се
штампачу бар код налепница ради како би смо софтверско решење прилагодили
хардверу којим располажете“?
Одговор: Одговор је садржан у претходном одговору односно у првој измени и допуни
конкурсне документације.
Питање: „Обзиром да се у опису software-skog дела захтева и MS SQL молим вас да
појасните да ли ви као наручилац већ поседујете лиценцу за MS SQL Server или је
обавеза понуђача да је испоручи“?
Одговор: Министаретво државне управе и локалне самоуправе поседује лиценцу MS
SQL.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
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