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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара- Набавка система за евиденцију радног времена у поступку јавне набавке мале
вредности
Број јавне набавке 13МВ/2018
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Pitanje 1
Molim vas za pojašnjenje odgovora na pitanje broj 18:
Sim kartice sa 250 GB/mesecng protoka podataka po karrtici, a koje sluze za prenos podataka sa uredjaja za
ocitavanje ID kartica mobilnom mrezom do servera. Kartice se instaliraju u uredjaje za ocitavanje ID kartica.

Nijedan operater ne nudi saobraćaj u iznosu od 250 GB mesečno po kartici. Da li je to zaista realna mesečna potrošnja koju
sistem iziskuje ili je moguće funkcionisanje sistema i sa manjom količinom saobraćaja.
Одговор на питање 1:
Код припремања конкурсне документације, наручилац је водио рачуна о сигурности података, односно да били
сигурни да ће пренос података са ГПРС уређаја на сервер провајдера бити обезбеђен на месечном нивоу,
проценили смо да је неопходно 250 GB/ месечног протока података по картици.
Pitanje 2
U pitanjima i odgovorima kod odgovora na pitanje br. 18 tražili ste protok po kartici 250 GB mesečnog protoka
„
Odgovor na pitanje 18:
Sim kartice sa 250 GB/mesecng protoka podataka po karrtici, a koje sluze za prenos podataka sa uredjaja za ocitavanje ID
kartica mobilnom mrezom do servera. Kartice se instaliraju u uredjaje za ocitavanje ID kartica.”
Nijedan trenutno operater ne nudi SIM kartice sa 250GB protoka podataka po kartici stoga Vas molimo da ispravite na
realno dostupne kartice sa realnim brzinama protoka I da se to definiše u okviru same tenderske dokumentacije.
Одговор на питање 2:
Код припремања конкурсне документације, наручилац је водио рачуна о сигурности података, односно да били
сигурни да ће пренос података са ГПРС уређаја на сервер провајдера бити обезбеђен на месечном нивоу,
проценили смо да је неопходно 250 GB/ месецног протока података по картици.
Питање 3
“Да би понуђач доказао да је терминал у свему у складу са техничком спецификацијом мора да достави извод из
каталога произвођача - доказ доствља уз понуду.”
Da li je potrebno tehničke specifikacije(izvod iz kataloga proizvođača) prevoditi sa engleskog na srpski jezik ili je moguće I
na engleskom dati specifikacije opreme koja će se instalirati, a koja je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom.

Одговор на питање 3:
Понуђач може доставити извод из каталога произвођача на енглеском језику. Уколико наручилац има нејасноћа
приликом прегледа и сачињавања извештаја о стручној оцени понуда, поступиће у складу са чланом 93. Став 1
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС 68/2015).
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