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ПРЕДМЕТ: Одговор на питања у  поступку јавне набавкe добара:  
- Сервери за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских 

таблица и детекцију саобраћајних прекршаја - 
 

              (јавна набавка број  279/17) 
 
 

 На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/12“), достављамо вам тражена појашњења на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1:  

треба нам додатно појашњење овде јер код хард дискова тразите 2xСАС 300 ГБ, а доле у опису 

писе стораге 14 ТБ корисног простора у РАИД 5, па није најјасније колико уређаја овде иде? 

 

ОДГОВОР 1:   

 

У вези са Вашим питањем напомињемо да хард дискови 2x300 ГБ САС треба да буду системски 

дискови, а стораге, величине 14 ТБ са РАИД5, је за смештај корисних података и на понуђачу је 

да понуди одговарајуће решење. 
 
 
 
 
ПИТАЊЕ 2:  

 

На страни број 5 конкурсне документације у делу који се односи на техничке карактеристике 

добара, наводите да је потребно понудити “Сервер за АНПР систем”, где су захтевана два 

процесора Интел Xеон Е5-2620в3. 

Молимо Вас да потврдите да ћете прихватити процесоре новије генерацију, Интел Xеон Е5-

2620в4, обзиром да генерација в3 није више добављива код већине реномираних производјача. 
 
ОДГОВОР 2:  
 

У предметној конкурсној документацији, на страни број 5, је наведено следеће: "Сервер 

следећих минималних карактеристика....", што значи да можете понудити производ чије 

карактеристике нису испод или нису лошије од наведених граничних вредности. 
 
 
 
 



 
ПИТАЊЕ 3:  

 

На страни број 5 конкурсне документације у делу који се односи на техничке карактеристике 

добара, наводите да је потребно доставити каталог предметне опреме. Након тога на страни број 

9 конкурсне документације у делу који се односи на податке о језику на којем понуда мора да 

буде састављена наводите да документација на страном језику мора бити преведена. Како је 

каталог понуђене опреме на енглеском језику И јако је обиман молимо Вас да потврдите да 

понуђач може доставити каталог понуђене опреме на енглеском језику . 
 
 
ОДГОВОР: 3 

У вези са Вашим питањем, обавештавамо вас да Каталог предметне опреме може бити на енглеском 
језику, без превода на српски језик. 

 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 


