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Веза: ОП-1/01

ПРЕДМЕТ:

Одговори на постављена питања у вези са јавном набавком ОП-1/01-558 набавка рачунарске и мултимедијалне опреме за потребе сектора програма
и комуникација

Питање 1:
Да ли ћете прихватити рачунаре са рефабрикованим дисковима (ставка 9.), као и да ли је
прихватљиво понудити рефабрикован Windows 10 PRО тј лиценцу која се користи или је
преузета са рефабрикованих PS рачунара?
Одговор 1:
Неће се прихватити рачунари са рефабрикованим дисковима (ставка 9.), као ни рефабрикован
Windows 10 PRО тј лиценца која се користи или је преузета са рефабрикованих PS рачунара.
Питање 2:
Како бисте омогућили свим заинтересованим понуђачима да поднесу понуду, молимо Вас да
потврдите да ћете у случају да у захтеваном року није могуће испоручити целокупну количину
модела према захтеву за једну позицију, прихватити испоруку више различитих модела, с тим да
сва испоручена добра задовољавају минималне техничке карактеристике и што је најважније не
одступају од наведеног захтева.
Одговор 2:
Није дозвољено у оквиру једне позиције нудити различите моделе односно понуђени модел
треба испоручити у траженој количини.
Питање 3:
Уколико не прихватите продужење рока испоруке на дуже од 30 од предложених 60 или 90 дана,
молимо да прихватите сукцесивну испоруку, у оквиру рока испоруке из документације, а према
динамици којом роба стиже. На овај начин биће испуњен услов хитности испоруке, што
задовољава захтев наручиоца.
Одговор 3:
Рок за испоруку продужава се на 60 дана. Рок за испоруку може да се продужи до 90 дана само
уз одговарајућу потврду добављача да је рок за увоз дужи од 60 дана.
Питање са одговорима 4:
Молимо Вас за појашњење следећих
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) и количине истих:

ставки

из

ТЕХНИЧКЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ

20. Фотоапарат са пратећом опремом - 1 комад
Препоручен модел: SONY A7 III (1 комад) + baterija A7 III Sony NP-FZ100 (4 комада) + Sony HVLF45RM Wireless Radio Blic (1 комад) + Sony SDXC 64GB SF-G UHS-II 300MB/s (10 комада) +
SanDisk SDXC 64GB Ultra 100MB/s (15 комада) + одговарајућа торба
• Наведена ставка се посматра као 1 сет-комплет (са свим пратећим елементима).
21. Стабилизатор гимбал за камеру - 2 комада
Препоручени модели: DJI Ronin-MX 3-Axis Gimbal Stabilizer Camera Gimbal са одговарајућом
1

торбом (1 комад) + DJI Ronis S са одговарајућом торбом (1 комад)
• Наведена ставка се посматра као 2 сета-комплета (са свим пратећим елементима)
26. Бежични микрофон за камеру са рекордером и каблажом - 3 комада
Препоручени модел: Sennheiser EW122-P G3 бежични микрофон за камеру са одговарајућом
торбом (3 комада) + Tascam DR-701D са торбом и одговарајућим XLR кабловима за Sennheiser
EW122-P G3 G3 (3 комада) + каблажa за бубице XLR(M)-3.5mm (кратки) (3 комада)
• Наведена ставка се посматра као 3 сета-комплета (са свим пратећим елементима).
27. Кондензаторски микрофон са сталком - 1 комад
Препоручени модел: Rode NT1-A са одговарајућим сталком, каблажом за микрофон XLR 3m (3
комада)
• Наведена ставка се посматра као 1 сет-комплет (са свим пратећим елементима)
28. Камера са лиценцом за RAW снимање и додатном опремом - 1 комад
Препоручени модел: Sony PXW-FS5M2 (1 комад) + TILTA ES-T14 RIG (1 комад) + батерија Sony
FS5 BP-U60 (3 комада) + Sony MRW-E90 XQD/SD читач картица ( 1 комад) + Брзи дуал пуњач за
SONY BP - U60 батерије (1 комад)
• Наведена ставка се посматра као 1 сет-комплет (са свим пратећим елементима)
29. Телевизор са носачима и пратећом опремом - 4 комада
Frame LED, Veličina 40", SMART FullHD 1920x1080, tip tunera: DVB-T/T2/C/S/S2,WiFi, LAN,
priključci HDMI (2), USB 2.0; Kompozitni ulaz; носачи за зид, подни носачи на точкиће, каблажа,
повезивач на уређаје
Препоручени модел: Tesla TV 40S605BFS, 40 TV LED, Frame DLED, DVB-T2/C/S2, Full HD,
powered by Android TV, WiFi; (4 комада) + Google Chromecast 2.0 (4 комада) + адекватни носачи
за зид (4 комада) + адекватни подни носачи на точкиће (4 комада) + VGA m-m monitor Cable177
3m (8 комада) + HAMA HDMI kabl, 5m (Crni) - 00122106, HDMI 2.0 (4K @60fps), HDMI A - muški,
HDMI A - muški, Okrugli (8 комада)
• Наведена ставка се посматра као 4 сета-комплета (са свим пратећим елементима)
30. Видео снимач 4K са пратећом опремом - 1 комад
Препоручени модел: Atomos Shogun Inferno 7'' 4K HDMI/Quad 3G-SDI/12G-SDI Monitor (1 комад) +
SanDisk Extreme SSD 480 GB SATA 6.0 Gb-s (1 комад) + Atomos Shogun Sony NP-F970 L-Series (4
комада) + 4K/12G-SDI BNC Plug (2 комада)
• Наведена ставка се посматра као 1 сет-комплет (са свим пратећим елементима)
31. Пакет расвете за студијске потребе - 2 комадa
Preporučeni пакет: Aputure Amaran HR672 Daylight 3-Light Kit WWS са одговарајућим стативима
за расвету (2 комада) + Батерија за расвету Sony NP – F550 са одговарајућим пуњачима (20
комада)
• Наведена ставка се посматра као 2 сета-комплета (са свим пратећим елементима).
(Приказује се просечна цена по комаду када се урачуна пратећа опрема).
33. Статив за фото/видео опрему Препоручени модели: Sachtler FSB 8 са одговарајућом торбом (1 комад)
33.1. Sony Sachtler System Ace M GS са одговарајућом торбом (1 комад)
33.2. Godox 302 Black (4 komada)
34. GoPro камера са додатном опремом - 1 комад
Препоручени модел: GoPro Hero 8 Black (CHDHX-801-RW) Akciona kamera + Dual Battery + GoPro
Gun/Rod/Bow Mount + GOPRO опрема за камере AGBAG 002 + GOPRO Chest Mount Harness GCHM30-001 Nosač + GoPro Head Strap + QuickClip + KINGSTON MicroSDXC 64GB UHS-I U3
Class 3 + adapter - SDCA3/64GB microSD, 64GB, UHS U3 (5 комада) +
одговарајуће торбе.
• Наведена ставка се посматра као 1 сет-комплет (са свим пратећим елементима)
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С обзиром да се у структури цена наводе јединичне и укупне количине према наведеним
ставкама, молимо да појасните да ли наведене количине у Препорученим моделима рачунате
као 1 ком (сет опреме која је наведена). Потребно је појаснити количине за сваку наведену
ставку у питању.
Молимо да извршите измену документације и померите рок за достављање понуда.
•

Извршена измена конкурсне документације и померен рок за достављање понуда.

Комисија за јавне набавке
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