
 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15,68/15) 

у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 14/19, питањa и одговоре објављујемо на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''  

 

ЈН 14/19 

Video wall за Београд и Копаоник 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 1 – 14.03.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: 

 

1. Потребно је да потенцијални понуђач обиђе предвиђене локације на Копаонику и y 

Београду. 

 

2. Наручилац ће прихватити понуду понуђача који понуди кућиште већих димензија од 

захтеваног, типа 9 U. Ова измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на 

сајту Наручиоца кроз измену конкурсне документације.  

 

3. Наручилац прихвата примедбу Понуђача да је наведени услов дат непрецизно. У 

складу са тим, врши се измена додатног услова у погледу пословног капацитета и 

гласи: 

„Да је понуђач у претходне 3 године (2018, 2017 и 2016 године) испоручио, односно, 

имплементирао системе који су предмет набавке и то исте или сличне по 

комплексности, у износу од минимум 20.000.000,00 РСД“. 

Ова измена ће бити дата кроз измену конкурсне документације и објављена на 

Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца. 

 

4. Спецификација аудио система: 
 



               Појачало : 
 

Секција појачивача (4 omа излазна импеданса) 

Номинална снага (укупна хармонијска дисторзија 1%) 120W  

Зонски звучници 1~5 по излазу 25W максимум 

 

Микрофонска секција (Mик 1~4 улаз@1KHZ) 

Улазна осетљивост/Импеданса 5mV 600 -245mV 5K’-ома,балансиран  

Однос сигнал шум >55dB 

Фреквентни одзив (+-3DB)  50Hz~20KHz 

Тон контроле (Дубоки:100HZ, Високи:10KHZ) +10dB  

Фантомско напајање +48V 

 

Улазна линијска секција (LINE1~2 IN@1KHZ)  

Улазна осетљивост/Импеданса 350mV/47K 

оmа 

 Однос сигнал шум 65dB 

Фреквентни одзив ( +/-3DB)  50Hz~20KHz 

Тон контроле (Дубоки:100HZ, Високи:10KHZ)  +-10dB 

 

Телефонски тонски улаз 

Улазна осетљивост/Импеданса 0.775V/10K 

ома  

Однос сигнал шум >65dB 

Фреквентни одзив (+/- 3DB)  50Hz~20KHz 

Излаз предпојачала (MIC 1~4, LINE 1~2, TEL IN, REMOTE IN) 1V/600 оmа  

Даљински микрофон осетљивост/Импеданса 775mV/10K оmа 

Укупна хармонијска дисторзија мање од 0.1% at 1KHz,1/3 номиналне снаге  

Напајање ~220-240V; 50/60Hz, 24VDC 

Потрошња  180W 

 

Тежина  16.9kg 

 

Димензије (милиметри)  484x399x132 

 

Звучници : 

 

Ефективна вредност укупног таласног облика (RMS) 20W x 2 @ 8Ω 

Улазна осетљивост 0.5V 

Фреквентни одзив 80Hz-18KHz/1W, ±0.5dB 

Укупна хармонична дисторзија (THD) 20Hz-20KHz/1W, 0.05%  

Фактор пригушења >200@8Ω/400Hz 

Стопа конверзије 30V/US 

              Степен раздвајања канала >75dB 



              Однос сигнал шум >95dB 

              Класа појачала АB 

              Контрола високих тонова ±10dB 

              Контрола баса ±10 dB 

              Улазни конектори : Балансирани феникс конектор, dual RCA и стерео 3.5mm улаз 

за слушалице 

AC напајање 220V~240V/50Hz~60Hz 

              Димензије 170mm x185mm x 250mm 

              Тежина 4.7kg (по пару) 

 

 

5. Одговор на подпитање 1: Наручилац прихвата да тражени дипломирани инжењер 

може да буде и инжњер који поседује важећу лиценцу 353, односно, 453, тако да се 

врши измена додатног услова у погледу кадровског капацитета и сада гласи: 

„Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 3 

запослена или на други начин радно ангажована лица, следеће струке: 

• Једног дипломираног инжењера са важећом 350 или 353 лиценцом, запосленог 

на одређено или неодређено време са пуним радним временом или по другом 

правном основу радно ангажовано лице; 

• Једног дипломираног инжењера са важећом 450 или 453 лиценцом, запосленог 

на оређено или неодређено време са пуним радним временом или по другом 

правном основу радно ангажовано лице; 

• Једно запослено/радно ангажовано лице овлашћено о д произвођача опреме да 

врши инсталацију LCD Video-wall-a.“ 

Ова измена ће бити дата кроз измену конкурсне документације и објављена на 

Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.  

Одговор на подпитање 2: Да, Наручилац прихвата да једно лице може да располаже 

са више лиценци. 

Одговор на подпитање 3: Да, Наручилац прихвата да лице са захтеваним лиценцама 

може бити исто лице које је овлашћено од стране поризвођача да врши инсталацију 

LCD Video-wall-a. 

Одговор на питање 4: Потребно је да тражено овлашћење буде издато од 

произвођача дисплеја.  

 

6. Врши се измена обрасца понуде, стр. 29/45 у погледу гарантног периода, тако да сада 

гласи: 

„Гарантни рок на понуђену опрему износи ______ месеци од дана потписивања 

записника о примопредаји (минимум 24 месеца). 

Гарантни рок на изведене радове износи _______ месеци од дана потписивања 

записника о примопредаји (минимум 12 месеци).“ 

Наручилац ће, у складу са тим, извршити измену у члану 14 Модела уговора. 



Ове измене ће бити дате кроз измену конкурсне документације и објављене на 

Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.  

 

7. Наручилац не сматра да је неправилно поступио приликом постављања услова које 

треба да испуни понуђач који наступа са подизвођачем. Наручилац је јасно, на стр. 

12/45 - поглавље III – Услови за учешће у поступку ЈН из чл. 75. и 76. ЗЈН и Упутство 

како се доакзује испуњеност тих услова јасно навео које услове треба да испуни 

подизвођач. 

 

8. Наручилац остаје при захтеву да је потребно 3 ком Еthernet портова RЈ/45, јер ће 

испоручени и инсталирани систем представљати основ за планирана будућа 

проширења, односно, мора да постоји могућност за прикључивање додатног 

екстерног уређаја (као што је IC сензор за даљински управљач, и сл.).  

 

 

 

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку ЈН 14/19 


