DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 1
k razpisni dokumentaciji:

DOBAVA MOBILNIH NAPRAV IN OPREME
(Int. ev. št. 000196/2021)

Ljubljana, 7. 10. 2021

V skladu z določili razpisne dokumentacije, vam posredujemo POJASNILO št. 1, kot odgovor na
postavljeno vprašanje.

P o j a s n i l o š t. 1 :
Vprašanje št. 1:
V tehničnih specifikacijah za razred 4,5,6 in 7 zahtevate možnost razširitve pomnilnika z micro - SD
kartico vsaj do 1 TB opozarjamo vas, da navedeni zahtevi ne ustreza noben aparat na trgu (ob
upoštevanju vseh ostalih zahtev za posamezni razred). Skladno z navedenim prosimo, za črtanje
navedene zahteve.
Odgovor št. 1:
Na trgu so aparati, ki omogočajo razširitev z micro SD karticami do 1TB. Za naročnika je za razrede 3,
4, 5, 6, 7 in 8 sprejemljivo tudi, da aparati omogočajo skupno velikost pomnilnika (interni + SD
kartica) do 1TB.

Vprašanje št. 2:
Ali lahko naročnik za razred 3,4,5 in 6 tehničnih specifikacij dovoli poleg super AMOLED tudi AMOLED
zaslon? Omenjeno namreč nima vbistvenega vpliva na uporabnost zahtevanih aparatov.
Odgovor št. 2:
Ne. Naročnik za razrede 3, 4, 5 in 6 zahteva zaslon Super AMOLED oz. ekran z enakimi ali boljšimi
tehničnimi karakteristikami (in drugačno komercialno oznako). Super AMOLED zaslon namreč ponuja
nekaj ključnih prednosti, pomembnih za naročnika – primernejši za uporabo na direktni sončni
svetlobi, občutljivejši zaslon na dotik (za delo v rokavicah npr.), boljši kontrast ob manjši porabi
energije, kar omogoča daljšo avtonomijo aparata. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije
v tem delu.

Vprašanje št. 3:
Spoštovani,
ali lahko v razredu 6 - Pametni mobilni telefon 5G ponudimo aparat, ki ustreza vsem drugim
razpisanim pogojem za ta razred, vendar nima povezovanje v omrežje 5G temveč 4G.
Ali bi bilo za naročnika sprejemljivo?
Odgovor št. 3:
Za naročnika je v razredu 6, sprejemljiv pametni mobilni telefon s povezljivostjo GSM, LTE, 4G.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora
ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.
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