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Датум: 21.10.2015.
У поступку јавне набавке – набавка рачунарске опреме за издвојено одељење школе и
Новим Лединцима број 11/15, представник потенцијалног понуђачa BUS Computers
доставио је дана 21.10.2015. на емаил школе jjzmajkamenica@mts.rs “Захтев за додатним
информацијама и појашњењима конкурсне документације ЈН 11/15“ , који гласи:
Poštovani,
U konkursnoj dokumentaciji, deo V - tehnička specifikacija, pod r.br. 4, navedeno je "obuka
zaposlenih za multimedijalnu nastavu, 2 šk. časa".
Molimo za precizno pojašnjenje šta podrazumevate pod ovom obukom ?
Molimo Vas da prijem ovog maila potvrdite u skladu sa članom 20. ZJN
S poštovanjem,
Milan Nećakov
Branch Manager
BUS Computers d.o.o.
Ogranak Zrenjanin
23000 Zrenjanin, Vojvode Petra Bojovića 7
Tel: 023515907
GSM: 06280
Комисија за јавну набавку 11/15 у складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним
набавкама објављује дана 21.10.2015.г. на Порталу јавних набавки следећи одговор:
С обзиром да се опрема користи за потребе наставе у кабинетима потребно је направити
стручну обуку за наш колектив са следећим садржајима:
 Техничко повезивање рачунара и тв екрана
 Промена извора сигнала на тв екрану
 Паралелно пуштање садржаја на рачунару и тв екрану
 Пуштање инетернет садржаја, музике и видео снимака
 Подешавање квалитета слике на тв екранима и друга подешавања битна за
емитовање
 Закључавање управљања екрана (када ученици остану сами у кабинету)
 Могућност пуштања садржаја са USB flasha
 Све остало што је битно за правилно и професионално руковање опремом која је
предмет набавке
Иста обука треба да траје један час за групу учитеља и један час за наставнике за
старије разреде. Оно што је битно јесте да се не мисли на обуку за рад у Windowsu.
На овај начин ће се спречити неправилно руковање и подићи свест око употребне
могућности опреме. Обука је само демонстративна у једном од наших кабинета након
монтаже опреме.
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