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Предмет:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 
 
Наручилац је примио следећа питања потенцијалног понуђача: 
 

1. TEHNIČKI KAPACITET: Zahtevate da potencijalni ponuđač poseduje opremu i to 
dva PC ili MAC računara sa licencnim softverima za dizajn i grafičku pripremu    
(Microsoft Office 136 ili odgovarajući, Adobe creative cloud: kopletan paket ili 
odgovarajući) za svaki računar pojedinačno i antivirus programom za svaki 
računar pojedinačno.  
Iz kog razloga  zahtevate 2 PC ili MAC  i  za svaki pojedinačno programe i 
antiviruse? Kada sve to može da se radi na 1 PC ili MAC.  
Dal ćete priznati neke druge grafičke programe za grafički dizajn na istom 
računaru odnosno da li su sledeći grafički program odgovarajući CoralDRAW 
Graphies Suite 2017 Single User Licence ili QuarkXPress?  

 
      Одговор: Захтевамо минимално 2 РС или МАС рачунара са 
одговарајућим лиценцираним софтвером (наведеним у техничкој 
спецификацији) за сваки рачунар појединачно, јер испуњавањем овог услова 
понуђач потврђује да има довољан капацитет да нам у задатом року уради 
техничко уређење текста (са израдом слика и графикона). У одређеним 
ситуацијама имамо потребу за израдом прелома више књига истовремено, а 
то није могуће ако понуђач има само један рачунар. 

Софтвер попут CorеlDRAW Graphiсs Suite 2017 може да замени софтвер 
Adobe Illustrator, али не и Adobe InDesign. CorеlDRAW Graphics Suite 2017 
није погодан за технички прелом текста када су у питању публикације веће 
од 50 страна и не спада у Desktop Publishing софтвер. Понуђач је испунио 
услов ако докаже да поседује две лиценце за софтвер CoralDRAW Graphies 



 

Suite 2017 и софтвер Аdobe InDesign или комплетан пакеt Adobe Creative 
Cloud који укључује програм Adobe InDesign. 

  
QuarkXPress je одавно застарео програм за техничку обраду текста и 
поседовање тог програма не можемо да прихватимо као испуњавање 
техничких услова. Ово из разлога што од иностраних издавача чија издања 
преводимо оргиналне електронске фајлове добијамо искључиво у InDesign 
формату. 
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