
 
Питања и примедбе бр. 1
 ПД ВИСН Д.О.О. Ниш У вези ЈНМВ 14/2018 -набавка ЛЕД ЕКРАНА

1. У предметном поступку у питању је јавна набавка мале вредности, Ви као наручилац 
сте као један од услова прописали ЦЕ,РОХС, ИП 65 сертификат за лед екране од 
којих је изграђен мултимедијални систем, те ми сматрамо да да захтев за 
сертификатима ИСО 9001 и ИСО 14001 није у логичкој вези са предметом јавне 
набавке. У прилог наведеној тврдњи када је у питању сертификат ИСО 14001 је 
чињеница да ви као наручилац конкурсном документацијом у делу обавезних услова 
већ захтевате достављање изјава да је понуђач испоштовао важеће прописе о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада,заштите животне средине и којом гарантује 
да је наручилац ималац интелектуалне својине.

           Наручилац сматра да понуђач ради обезбеђења квалитета мора имати и 
сертификовани производне и пословне процесе како би наручилац добио добар квалитет 
целог мултимедијалног система.

Такође желимо да напоменемо и примедбу да што се тиче додатних услова који се односе на 
технички капацитет ви сте прописали стандард ОХСАС 18001. Увидом на Портал 
Института за стандардизацију може се утврдити да је наведени стандард повучен 
05.04.2018.

            Стандарди ОХСАС је међународни стандард,ако понуђач поседује ИСО45001 исти 
ће се сматрати валидан и заменљив за ОХСАС 18001. И један и други стандард морају бити 
важећи.

           3.У техничкој спецификацији је наведено да је тражени систем потрбан степен ИП 
заштите   ИП65. Обзиром да је кроз даљи увид у спецификацију закључено да се ради о 
дисплеју који нје за примену у “ИНДООР” окружењу (затворени простор) наше питање је да 
се појасни из ког разлога је наведено да уређај мора имати ИП65

              Дисплеј је планиран због своје покретности да може да се користи и напољу за 
ноћне програме наручиоца, као и за коктеле па је неопходно да има ИП65 заштиту од воде.



4. Наша компанија поседује сертификате за ИП 65 али за аутдоор моделе лед 
екрана, за овај тип је потребно урадити сертификат након производње истог. 
Разлог је једноставан нисмо имали потребу да рљадимо за индоор модуле ИП65

                   ДА
            5.На који начин је потребно доказати да је лед диода   ЕПИСТАР?
               Конкурсна документација није предвидела доказивање, али комисија наручиоца 
неће прихватити уређај ако испоручилац не докаже техничке карактеристике уређаја 
приликом промопредаје.

          6.Наведено је да подешени однос боја Р:Г:Б = 30% 60% 10% тај однос се увек може 
регулисати софтверским путем тако да није превише релавантан.

             Почетни фактори односа боја треба да буду тако подешени. Наручилац не планира 
да ради самосталну даљу калибрацију уређаја и мултимедијљални систем мора доћи овако 
подешен.

7. Температура боје наведена 3,500 степени-9,500 степени К такође је део који се 
регулише софтверским путем.

             Дат је распон који мора бити доказив документацијом,и предвиђено је да иде у 
истим распонима вредности по потреби наручиоца и захтева камермана.

8. Због чега се тражи угао видљивости од 140степени при осветљају од 50%. 
Угао видљивости мора бити исти без обзира на ниво осветљаја

               Приликом пријема уређаја наручилац ће проверити угао видљивости на 50% 
осветљености да не би било недоумица у доказивању карактеристика уређаја примопредаја.


