
 

 

 

Наш број: 2912/1 

Датум: 08.07.2016. године  

 

Комисија за јавну набавку информатичке опреме, хардвера и софтвера, редни број ЈН 11/2016, 

образована Решењем декана бр. 2326/2 од 31.05.2016. године 

 

                                Београд, 08.07.2016. године 

 

Предмет:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде  

  

Наручилац је примио следећа питања потенцијалних понуђача: 

 

 

1. Тачка „8. ACCESS POINT"  

У захтевима стоји:  

Networking Interface: minimum (1) 10/100/1000 Ethernet Ports  

Antennas: (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 3 dBi  

Max TX Power: 2.4GHz: 24 dBm - 5GHz: 22 dBm  

Buttons: Reset  

Wifi Standards: 802.11 a/b/g/n/ac  

Power Method: Passive Power over Ethernet (24V)  

Power Supply: 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter  

BSSID: Minimum Four Per Radio  

Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)  

Certifications: CE, FCC, IC  

Mogucnost montaže na zid i plafon  

Garancija 2 godine 

 

Питања: 

 

- Колико истовремених корисника је потребно да будеподржано по АП уређају?  

 

Одговор: Минимално 200 корисника. 

 

- Колико истовремених корисника је планирано да буде истовремено пријављено на систем?  

 

Одговор: Систем мора да подржи мин. 1000 корисника. 

 

- Описом је предвиђено да  АП треба да подржи до 4 ССИД, колико различитих мрежа је 

предвиђено да се користи?  

 

Одговор: Предвиђене су 2 различите мреже. 



 

 

- Уколико секористи више мрежа на који начин јепредвиђен аауторизација корисника (на 

пример, студената и професора)? Да ли је то само помоћу шифре или је предвиђена интеграција 

са неким спољним директоријумом?  

 

Одговор: Предвиђена је интеграција са RADIUS сервером. 

 

- Да ли је за различите мреже потребно ограничити право приступа одређеним сегментима 

мреже? 

 

Одговор: Да. 

 

- Да ли је управљање АП уређајима предвиђено путем контролера? Уколико јесте да ли 

јепредвиђен хардwаре-ски или виртуелни контролер? 

 

Одговор: Прихватљиво је и решење да се уређајима управља софтвером који мора бити од 

истог произвођача као и понуђени уређаји. 

 

- На основу којег пројекта ће бити постављани АП уредјаји? На основу само количине не може се 

гарантовати исправно функционисање система. 

 

Одговор: Потребно је понудити само уређаје, пројекат није предмет набавке. 

 

Тачка „“11. Video Wall  

У захтевима стоји:  

4 x Panel Screen Size 49 (124 cm) diagonal  

Display caracteristics:  

- Aspect Ratio 16 : 9  

- Brightness min. 350cd/m2  

- Panel Technology IPS  

- Resolution 1920 x 1080 (FHD)  

- Response Time maximum 12ms  

- Viewing Angle (HxV) 178 x 178  

- Dynamic contrast min. 500,000 : 1  

- Connectivity: HDMI2.0  

1 x Digital Media Player:  

Minimum Intel Celeron P4500 Processor 1.86 GHz (Dual Core), ili ekvivalent  

Hard drive SATA SSD min. 32GB  

Window XP Embedded  

RAM memorija min. 2,000 MB  

Connectivity: Full HD x 2  

Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)  

Resolution min. 1,920 x 1,080 @ 60Hz  
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Питања:  

 

- Да ли је могуће одступање дијагонала на пример 46“ или 55“?  

 

Одговор: У захтеву су наведене минималне карактеристике које понуђени уређај мора да 

задовољи (49” je минимална потребна дијагонала екрана). 

 

-Од каквог материјала је сачињен зид на који се монтирају носачи екрана?  

  

Одговор: Од чврстог материјала (бетон). 

 

- Да ли постоји посебан разлог због којег се захтева Windows XP embeded, односно да ли је 

прихватљиво понудити Digital Media Player са другим, новијим оперативним системом?  

 

Одговор: Новији оперативни систем је прихватљив. 

 

Можемо ли добити листу тачних формата који ће се репродуковати на Video Wall решењу (.jpeg, 

.pdf, .doc...)?  

 

Одговор: Сви стандардни формати треба да буду подржани. 

 

- Да ли ће се садржај репродуковати директно са флеш меморије или са сервера за удаљену 

администрацију и слање садржаја?  

 

Одговор: Локално са екстерне меморије. 

 

 

Тачка „15. Info kiosk“  

У захтевима стоји:  

Kucište – antivandal dizajn, samostojeci model  

Monitor min. 17" TFT 8ms, 300cd/m2,600:1, sa ekranom osetljivim na dodir (Sound Ac_ustic Wave  

tehnologija), ili ekvivalent  

Ugradena PC konfiguracija:  

- CPU with minimum two cores, 64-bit technology compatibile, minimum 3200 MHz, and minimum 3 MB of  

CPU  

- 4GB+ RAM  

- 160+ GB HDD  

- Ethernet 10/100/1000  

- USB 2.0  

- Operativni system: Windows  

Mogucnost ugradnje:  

Uredaja za placanje papirnim novcanicama i mogucnošcu vracanja kusura  

Metalnog Pinpad uredaja, manuelnog citaca kartica  

Termalnog štampaca  

Ugradnog bar-code skenera  



 

Video panel mount kamere, panel mount zvucnika i kondenzatorkog mikrofona  
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Питања: 

 

-Да ли је предвиђено indoor или outdoorр постављање инфо-киоска?  

 

Одговор: Инфо-киоск ће бити инсталиран у затвореном простору, у холу зграде факултета. 

 

-Да ли ће инфо-киоск бити постављен на место које је осветљено?  

 

Одговор: Место је осветљено. 

 

 

-Да ли треба да се предвиди систем плаћања ка банкама?  

 

Одговор: Захтев је да понуђени модел треба да има могућност надоградње системом за 

плаћање. 

 

-Са којим системима треба да се интегрисе инфо киоск?  

 

Одговор: Не захтева се никаква интеграција. 

 

-Да ли је осим LAN-а потребан и неки безицни тип комуникације (WiFi или 3G/4G)?  

 

Одговор: Не. 

 

 

Тачка „16. Mrežni svič tip 1 i tip 2“  

У захтевима стоји:  

16. Mrežni svič tip 1 kolicina: 20 komada  

24x 10/100/1000 Ethernet Interfaces  

4 SFP Uplink Interfaces  

Optional: stacking of up to 8 switches with 80 Gbps of stack throughput (optional)  

Switching bandwidth 216 Gbps  

Forwarding Rate: 64-Byte L3 Packets - 71.4 Mpps  
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16. Mrežni svič tip 2 kolicina: 6 komada  

24x 10/100/1000 Ethernet Interfaces  

2 SFP+ Uplink Interfaces  

FlexStack Plus for stacking of up to 8 switches with 80 Gbps of stack throughput (optional)  

Switching bandwidth 216 Gbps  

Forwarding Rate: 64-Byte L3 Packets - 95.2 Mpps  
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Питања: 



 

 

- У опису мрежних уређаја је достављано да треба да имају одређен број SFP/SFP+ интерфејса, да 

ли je понудом потребно предвидети и одговарајуће модуле за исте? Уколико јесте, колико 

модула по свичу је потребно?  

 

Одговор: Потребно је понудити уз сваки понуђени свич ТИП 2 по два комада SFP+ 

transceiver-а. 

 

- У опису мрежних уређаја је остављане могућност stacking-a као опција, да ли је понудом 

потребно предвидети потребну опрему/лиценце за tacking?  

 

Одговор: Не. 

 

-На који начин је предвиђено повезивање између спратних концентрација?  

 

Одговор: Повезивање ће бити оптичком везом. 

 

 

Тачка 18. Softverska platforma za realizaciju poslovnih simulacija  

У захтевима стоји:  

Potrebno je obezbediti software-sko rešenje za ukupno 100 korisnika.  

Zahtev je da to bude On-line platforma. Svaki student treba da pristupa svom modulu preko web adrese,  

odnosno ne sme biti instalacije softvera na lokalnom klijentu.   

Ukoliko dode do prekida internet konekcije, software mora da “pamti” poslednju odluku koju je korisnik doneo.  

Potrebno je omoguciti svakom studentu, koji se nalazi u funkciji direktora svoje virtulene kompanije, da donosi  

poslovne odluke i na praktican nacin ovladava procesima rukovodenja kompanije.  

Lista potrebnih modula po poslovnim funkcijama:  

- Menadžment  

- Poslovno planiranje  

- Ljudski resursi  

- Marketing  

- Prodaja  

- Trgovina  

- Finansije  

- Bankarstvo  

- Hotelijerstvo (obuka na uslugama)  

- M&A  

Lista potrebnih modula prema poslovnim kategorijama:  

- Vodenje lanaca prodavnica  

- Mobilni operateri  

- Mobilni telefoni  

- Upravljanje projektima  

- Banke & osiguravajuca društva  

- Pica  

- Upravljanje hotelima  

- Gradevinska industrija  



 

- Farmaceutska industrija 

- Usluge 

 

Питања: 

 

- Да ли је у плану једнократна набавка (one-time purchase) web-based софтвера за симулације за 

укупно 100 корисника или је у плану набавка у складу са тренутним потребама (pay as you grow)?  

 

Одговор: Захтева се да софтвер покријепотребе за 100 корисника. 

 

 

 

2. Имамо техничко питање за ставке 18. Софтверска платформа за реализацију пословних 

симулација и  19. Service desk решење за ИТ службу из ЈН бр. 11/2016. 

 

Молимо вас да нам доставите маилом контакт вашег техничког лица са којим можемо да 

поразговарамо о специфичностима захтеваног СW како би вам дали адекватну понуду. 

 
 

Одговор: Сва техничка питања, уколико постоје нејасноће у конкурсној 

документацији,  упућују се званично, а одговор ће бити објављен на Порталу јавних 

набавки и сајту Факултета. 
 
 

 

          

Комисија за јавну набавку 

           број ЈН 11/2016 

 

 

 

 

 

 

 


