
Питања и одговори 1. 

У вези јавне набавке рачунара и рачунарске опреме за потребе Факултета политичких 

наука бр. 04-5/80  поставили сте следећа питањa 

Питања бр. 1. 

1. Nа страни 5/31 конкурсне документације под ставком 3. наведена је спецификација 

за захтевани пројектор, а под ставком 2. за монитор. На основу референтних 

модела, молим Вас да потврдите да се оптимална резолуција од 2560x1440 и однос 

страна16:9 односи на ставку 2 монитор и да је то минимална резолуија коју 

монитор мора да подржава. 

2. Самим тим молим Вас да потврдите да захтеване 3ЛЦД пројектор минималне 

основне резолуције1200 x800, а однос страна самим тим 16:10, уз максималну 

резолуцију од 1600 x1200. 

3. На страни 5/31 су наведене спецификације захтеване опреме. Како су количине за 

ставке 1. и 2. исте, а опет наведене одвојено, претпостављамо да ће се користити у 

пару, да ли је неопходно да управо те ставке рачунар и монитор буду произведене 

од стране истог произвођача опреме. 

4. Молим Вас да потврдите да се минимална дужина гаранције, која је наведена код 

одређених ставки у спецификацији односи на произвођачку гаранцију, то јест 

подржану од стране произвођача опреме и да се она као таква доказује потврдом 

произвођача која је насловљена на наручиоца и односи се на конкретну јавну 

набавку. 

5. За ставку 3 је захтевана гаранције од 3 године. Како се код пројектора гаранција на 

сам урежај и лампу посматра одвојено, молим Вас да потврдите да је за ставку 3. 

неопходно понудити пројектор који има 3 године произвођачке гаранције на сам 

уређеј и 3 године или 3000 сати произвођачке гаранције на лампу, што се такође 

доказује потврдом произвођача насловљеном на наручиоца са поѕивом на 

конкретну јавну набавку. 

 

Одговор бр. 1. 

 

1. Одговор је потврдан, оптимална резолуција 2560x1440 и однос страна 16:9 се 

односи на ставку 2. монитор, и то је минимална резолуција коју монитор мора да 

подржава. 

2. Да, захтевани пројектор је минималне основне резолуције 1280x800. 

3. Да, опрема из ставке 1. и ставке 2. ће се користити у пару и потребно је да буду од 

истог произвођача опреме. 

4. Тражена дужина гаранције се односи на произвођачку гаранцију и потребно је 

доказати потврдом произвођача која је насловљена на наручиоца, а односи се на 

ову јавну набавку. 



5. За ставку 3. је потребно понудити пројектор који има 3 године произвођачке 

гаранције на сам уређај и 3 године или 3000 сати произвођачке гаранције на лампу, 

што се такође доказује потврдом произвођача која је насловљена на наручиоца, а 

односи се на ову јавну набавку. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

проф.др Дарко Надић 



 



Одговори: 

1. Сервер Fujicu Primergy RX2530 M1 (specifikacija strana 5, tačka 2.) има следеће 

податке Модел PR200A, System No. S26361-K1492-V301 i Part No. ABN:K1492-

V301-1061 

2. Меморија из тачке 3 такође је за server IBM X3650M4 s/n: 7915E7G-06FAGLR и 

одговарајаћа би била  IBM меморија DDR3 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-

12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM 

3. Дискови из тачке 4 и тачке 5 су одговарајући дискови за сервер IBM X3650M4 

s/n: 7915E7G-06FAGLR 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

проф.др Дејан Миленковић 


