
 
 

 

Брпј: 25295-2/18         

Датум: 02.11.2018. 

  

ПРЕДМЕТ: Дпдатнп ппјашоеое за јавну набавку услуга – ОТДР мерни уређај ЈН 34/18 ОП 

Од стране пптенцијалнпг ппнуђача дана 30.10.2018. гпдине заведен ппд брпјем 25295/18 и 

02.11.2018. гпдине заведен ппд брпјем 25570/18 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: 

 

Питаоа: 

1. Захтев пп питаоу Mainfraim инструмента: 
Mainframe Quad-core processor/4GB RAM/са пперативним системпм и даље упућује на 
један бренф пднпснп једнпг прпдавца ппреме у Републици Србији. Обзирпм да се у 
техничкпј спецификацији више не тражи Windows пперативни систем, кап велики 
пптрпшач радне мемприје, раднпг такта и брпја језгара прпцеспра, те пвај захтев пстаје 
сувишан, мплим Вас да нам у циљу пбезбеђиваоа начела кпнкурентнпсти пптврдите да 
захтев пп питаоу Mainfraim-а се свпди на пперативни систем. 

 
2. Ппштпвани, захтев пп питаоу интерне мемприје, 128 GB Internal memory (flash), ппет се 

свпди на један бренд са Windows OS.Извештаји мереоа се генеришу у фајлпвима пд 
некпликп kB те се и на најнпвијим ОТДР инструментима захтеви свпде на брпј извештаја 
кпји мпгу да забележе и сачувају (нпр. Некпликп хилјада извештаја, штп је дпвпљнп за 
вишемесечна, чак вишегпдишоа мереоа), кап и евентуалнп чуваое ппдатака na Cloud 
сервисима прпизвпђача ппреме. Мплимп Вас да пвај захтев сведете на капацитет 
извештаја мереоа ОТДР траса кпје је пптребнп сачувати на инструменту. 
 

3. Ппштпвани, величина екрана значајнп утиче на скраћеое аутпнпмије батеријскпг 
напајаоа неппхпднпг за теренски рад, на ппвећаое димензија и тежине ОТДР уређаја, на 
псетљивпст инструмента на ударце, а са друге стране, ОТДР трасу и детектпване дпгађаје 
мпжете јаснп и разумљивп видети и тумачити ппмпћу Zoom функције и укључених 
спфтверских алата без пптребе за дпдатнпм експертизпм, сама величина и резплуција не 
утичу на прегледнпст и исправнп тумачеое дпбијених резултата. 
Предлпг, да се пвај захтев сведе на минимум 5-in (12,5 cm) капацитивни кплпр touchscreen 

са дпдатнпм спфтверскпм ппцијпм за једнпставнп тумачеое дпгађаја на ОТДР траси, какп 

би инструмент имаи функципналнпст за пренпсни теренски рад са ппједнпстављеним 

пчитаваоем ОТДР мереоа. 

 

4. Ппштпвани, ппред УСБ интерфејса данас имамп различите видпве кпнекције wi-fi, 
Bluetooth-a. 
Предлпг свести пвај захтев на: 
RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 



 
 

USB 
Micro SD card slot 
3,5 mm headset/microphone port USB 2.0 i mini-USB 2.0 port-ova i WiFi interfejs кпји даје 
дпдатну флексибилнпст. 
 

5. Дa ли je нeoпхoднo дa пoнуђaчи (прaвнa лицa) кojи су рeгистрoвaни у Рeгистру пoнуђaчa 
кojи вoди Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe, дoстaвљajу дoкaзe o испуоeнoсти oбaвeзних 
услoвa из члaнa 75 ст. 1 тaч. 1) дo 4) ЗJН, a кojи су нaвeдeни пoд рeдним брojeвимa 1, 2 и 3 у 
Упутству кaкo сe дoкaзуje испуоeнoст oбaвeзних услoвa зa учeшћe прaвних лицa нa гoрe 
пoмeнутoj нaбaвци (стрaнa 14 кoнкурснe дoкумeнтaциje).  
 

6. Укoликo je нeoпхoднo дa и oви пoнуђaчи дoстaвљajу oвe дoкaзe, мoлимo Вaс дa у тoм 
случajу oмoгућитe прoдужeтaк рoкa зa дoстaвљaоe пoнудe мaкaр нeдeљу дaнa, дo 
19.11.2018., с oбзирoм дa дoбиjaоe увeрeоa oд стрaнe нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe 
Mинистaрствa унутрaшоих пoслoвa, дa зaкoнски зaступник ниje oсуђивaн, зaхтeвa дужe 
врeмe oбрaдe.  
Taкoђe, укoликo нe oдoбритe прoдужeоe рoкa зa дoстaвљaоe пoнудa, нaпoмиоeмo дa сe 
трeнутни рoк зa дoстaвљaоe пoнудe пaдa нeрaднoг дaнa 12.11.2018. (Дaн примирja у 
првoм свeтскoм рaту 11.11., сe прeмa Зaкoну o држaвним и другим прaзницимa Рeпубликe 
Србиje, прeнoси сa нeдeљe нa први нaрeдни рaдни дaн) 
 

 
Одгпвпр на питаоа 1, 2, 3, 4: 
Увидoм у стaоe нa тржишту и схoднo пoслoвним пoтрeбaмa JКП Инфoрмaтикa Нoви Сaд рaсписaнa 

je jaвнa нaбaвкa JН 34/18 OП OTДР мeрни урeђaj, тe je пoтрeбнo испунити свe тeхничкe зaхтeвe 

трaжeнe у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. " 

Одгпвпр на питаое 5: 
Ппнуђачи (правна лица) кпји су уписани у Регистар ппнуђача кпји впди Агенција за привредне 
регистре, нису удужни да дпстављају дпказе за пбавезне услпве из члана 75. Ст. 1. Тачка 1) дп 4), а 
према члану 78. Ст.5 ЗЈН, али су у пбавези да дпставе дпказ п упису у Регистар ппнуђача (Изјава у 
слпбпднпј фпрми са интернет адреспм, решеое п упису у Регистар ппнуђача...). 
 
Одгпвпр на питаое 6: 
Рпк за ппднпшеое ппнуда ће бити прпдужен. 
 
 
 
Oдгoвoр нa питaоe пбјављује se на Ппрталу јавних набавки, кап и на интернет страници: 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 
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