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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.5 

 конкурсне документације за јавну набавку добара – 
 рачунарске и мрежне опрема, обликоване по партијама од 1 до 9, и то за: 

ПАРТИЈУ 5 – eлектронска опрема-видео пројектори 
ЈНОП 22/2014 

 
 Путем мејла Наручилац је дана 26.08.2014. године примио захтев од 
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези конкурсних 
документација за јавну набавку добара – рачунарске и мрежне опреме,  обликовану у 
више истоврсних, посебних целина (партија) од 1 до 9, у оквиру којег су постављена 
следећа питања: 
ПИТАЊЕ БР.1:  
На страни 7/50 Конкурсне докуметације –Врста,техничке карактеристике (спецификације) 
под ставком редни број 1. Видео пројектор-наведено је: „повезивање: HDMI, VGA D-sub 
(komponentni), S-video, 3 x RCA (kompozitni, 2 x audio + video), USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip 
B“  и  „радни век лампе:мин 4500 радних часова“  док је настрани 36/50 за исту ставку 
нведено другачије повезивање и другачији рандни век лампе: 2 x VGA, kompozitni video 
ulaz, S-video ulaz, 2 x audio ulaz, audio izlaz, USB  tip mini B, RS232, 1 x IR Receiver“ и   
„радни век лампе:мин 3500“.  
У односу на које карактеристике је потребно доставити понуду? 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 
набавку сачинила је 08.08.2014. године следећа додатна појашњења: 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1  
 Понуда се доставља на основу карактеристика датих на страни 7/50 Конкурсне 
докуметације. Измене и допуне конкурсне документације које су сачињене су следеће:  

1) Измене и допуне конкурсне документације бр.6: На страни 36/50  ТАБЕЛА 
ПОНУДЕ под редним бројем 1 видео проjектор је наведено да је „радни век 
лампе:мин 3500“ а „повезивање: 2 x VGA, kompozitni video ulaz, S-video ulaz, 2 x 
audio ulaz, audio izlaz, USB  tip mini B, RS232, 1 x IR Receiver“ a треба да стоји: 
„радни век лампе:мин 4500 радних часова“ и „повезивање: HDMI, VGA D-sub 
(komponentni), S-video, 3 x RCA (kompozitni, 2 x audio + video), USB 2.0 tip A, USB 
2.0 tip B.“ 

2) Образац табеле понуде на страни 36/50 КД се замењује новим обрасцем табеле 
понуде („ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ТАБЕЛЕ ПОНУДЕ“). 

 
НАПОМЕНА:  
При подношењу понуде За Партију 5 – електронска опрема-видео пројектори понуђачи 
морају уместо постојећег Обрасца понуде доставити  ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ТАБЕЛЕ ПОНУДЕ. 
 
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља свим 
заинтересованим лицима и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 


