
Pitanje 1: 

 

U konkursnoj dokumentaciji na stranama 9 i 10 definsali ste tehničku specifikaciju za stavke 11. Laptop 
13.3” i stavku 12 Laptop 12.5”. 
Uvidom u konkursnu dokumentaciju utvrdili smo da ste definisali da baterija mora da bude litijum-
jonska sa 6 ćelija. 
Obzirom da se radi o laptop-ovima malih ekrana i da je potrošnja baterije drastično manja proizvodjači u 
ovim laptop-ovima ne koriste vise 6-ćelijske baterije. Maksimalne baterije koje se koriste su 4-ćelijske. 
Molimo vas da nam potvrdite da ćete prihvatiti ponudu laptop-a koji ima za stavku 11 minimum 4-
ćelijsku bateriju a za stavku 12 minimum 3-ćelijsku. 

  

Odgovor: 

Prihvatićemo ponudu za ponudu laptopa: 

- stavka 11  - minimum 4-ćelijsku bateriju  

- stavka 12  - minimum 3-ćelijsku. 

 

Pitanje 2. 

Molim Vas da nam potvrdite da je dozvoljeno ponuditi laptop sa integrisanom grafičkom 

karticom? 

 

Odgovor: 

Dozvoljeno je ponudi laptop sa integrisanom grafičkom karticom. 

Pitanje 3. 

Konkursnom dokumentacijom u stavki 11 laptop 13.3” tražen je procesor i3-3110M na 
frekvenciji 2.4GHz. Trazeni i3 procesor je procesor treće generacije, u medjuvremenu Intel je 
počeo da prodaje i3 procesor cetvrte generacije koji su dosta brži, manje bučni, troše manje 
struje itd… ali rade na mnogo manjoj frekvenciji. Molimo vas da ćete kao ekvivalent i adekvatnu 
zamenu prihvatiti i3 procesor četvrte generacije koji radi na manjoj frekvenciji. 

 

Odgovor: 

Prihvatićemo i3 procesor četvrte generacije koji radi na manjoj frekvenciji. 



Pitanje 4. 
 
Pod stavkom 11 laptop 13.3’' definisali ste Intel procesor i3-3110M koji je procesor starije 
generacije Intel procesora. Molimo vas da nam potvrdite da je dozvoljeno ponuditi i3 Intel 
procesor poslednje generacije (četvrte generacije), koji ima iste tehničke specifikacije osim što 
radi na manjoj frekvenciji od traženog ali u potpunosti iste sposobnosti kao i traženi procesor. 
 
Odgovor: 

Prihvatićemo i3 procesor četvrte generacije koji radi na manjoj frekvenciji. 

 
Pitanje 5. 
 
Pod stavkom 14. Office monohromatski laser definisali ste brzinu štampe za format A3, molimo 
vas da nam definišite brzinu štampe za format A4. 
 
Odgovor: 

Zanemarite brtzinu štampe A3 formata. 
Brtzina štampe A4 formata  - više od 10ppm 
 
Pitanje 6. 
 
Под редним бројем 17. Техничке спецификације - Матрични штампач - захтевано је 
да понуђени уређај има 2 х USB 2.0. На тржишту нисмо успели да нађемо ни један 
уређај који испуњава овај захтев. Молимо вас да нам потврдите да ћете прихватити уређај 
који има I х USB 2.0. 
 
Odgovor: 

Prihvatićemo uređaj koji ima jedan USB 2.0 
 
Pitanje 7 
 
Под редним бројем 17. Техничке спецификације - Матрични штампач - захтевано је 
да понуђени уређај има опциони LAN. С обзиром да постоји само један уређај који 
има опциони LAN, који је драстично скупљи од стандардних матричних штампача, молимо 
вас да нам потврдите да је дозвољено понудити уређај који уместо опционог LAN, 
подржава print server. 
 
Odgovor: 

Prihvatićemo da postoji podrška za print server. 
 



Pitanje 8. 
 
Tражи се животни век минимум 20.000 скенираних страница. С обзиром да у званичним 
техничким спецификацијама произвођача скенера, нигде није дефинисана ова техничка 
карактеристика, молимо вас да нам потврдите да ћете прихватити уређај који у 
званичним техничким спецификацијама нема ову техничку карактеристику. 
 
Odgovor: 

Prihvatićemo uređaje koji u zvaničnim tehničkim specifikacijama nemaju ovu tehničku 
specifikaciju. 
 
Pitanje 9. 
 
На страни 11 Конкурсне документације, под ставком 14. Office monohromatski laser, 
дефинисали сте брзину штампе траженог уређаја а то је 40 ррm АЗ. Молимо вас да нам 
потврдиге да је овај захтев тачан и да нам дефинишете брзину штампе за А4. 
 
Odgovor: 

Zanemarite brzinu štampe A3 formata. 
Brtzina štampe A4 formata  - više od 10ppm 
 


