Брпј: 24075-2/18
Датум: 17.10.2018.
ПРЕДМЕТ: Дпдатнп ппјашоеое за јавну набавку дпбра – OTDR мерни уређај ЈН 34/18 МВ.
Од стране пптенцијалнпг ппнуђача дана 16.10.2018. гпдине у писанпм пблику дпстављен је захтев за
дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем.
У складу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац дпставља следећу инфпрмацију:
Питаое 1:
Ради пбезбеђеоа веће кпнкурентнпсти а самим тим и транспарентнијег тендера мплим да пптврдите да
је дпвпљнп ппнудити инструмент кпји суштински задпвпљава тражене мерне захтеве (мпдуларнпг типа,
са пдгпварајућим мпдулпм и траженим таласним дужинама) а да, ставке из техничкпг захтева кпје нису
пресудне за сам рад инструмента, изпставите с пбзирпм да суштински нису битне за рад таквпг
инструмента и представљају самп начин да се једнпзначнп пдреди пдређени инструмент.
Р.бр.
1.

2.

3.

4.

5.

Захтев
Quad-core processor/4 GB
RAM/Windows OS
Multitouch, wide-screen,
color, 1280 x 800 TFT 203 mm
(8 in)
Interfaces
RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s
Two USB 2.0 ports
One USB 3.0 port
Micro SD card slot
3.5 mm headset/microphone
port
128 GB internal memory
(flash) 128 GB internal
memory (flash)
Rechargeable Li-ion smart
battery
Power supply
AC/DC adapter, input: 100 –
240 V; 50/60 Hz; 2.5 A max,
output: 24 V; 3.75 A

Кпментар
Није пд значаја за рад ОТДР-а. Наше искуствп је ппказалп да
су други пперативни системи, заснпвани на Unix-u дпста
стабилнији. Предлпг: Одустати пд пвпг техничкпг захтева.
Резплуција и пднпс страница екрана нису пд значаја за рад
инструмента. Величина утиче на прегледнпст. Предлпг:
Остати при захтеву за дијагпналу (8" или веће) и псетљивпст
на дпдир.
Навпдећи све интерфејсе кпје пдређени инструмент ппседује
значајнп и директнп утичу на кпнкурентнпст.Ппгптпвп
имајући у виду да ће се пперативнп кпристити један USB и
евентуалнп LAN интерфејс. Предлпг: USB и LAN интерфејс.

Имајући у виду да је један мерни резултат у SOR фајлу пкп
10kB те да се пперативнп реткп када складишти више пд пар
стптина мереоа у инструменту предлпг је: дпвпљнп
мемприје за минимум 1000 мереоа,
Тип батерије и карактеристике сампг пуоача ппет
пнемпгућавају кпнкурентнпст, кап и сви изнад наведени
захтеви. Предлпг: Батерија са припадајућим пуоачем кпја
пбезбеђује минимум 8 сати кпнтинуалнпг рада.
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Одгпвпр 1:
Наручилац ће изменити кпнкурсну дпкументацију за захтеве наведене у табели, ппд редним брпјевима 1
и 5.
Захтеве ппд редним брпјевима 2,3 и 4 из табеле, наручилац је прпписап увидпм у стаое на тржишту, а у
складу са пптребама ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад.

Дпдатнп ппјашоеое и измена кпнкурсне дпкументације се пбјављује на Ппрталу јавних набавки, кап и
на интернет страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke.
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