Акција донирања рачунара Математичкој гимназији

Драги пријатељи,

Позивамо вас да се прикључите акцији донирања рачунара Математичкој гимназији у Београду.
Ова изузетна школа, од националног значаја, суочила се са проблемом застарелости рачунарске
опреме коју најталентованија деца у Србији тренутно користе. Иако се трудимо да радимо по
начелу: “Није битно на чему се ради, већ како се ради”, ипак осећамо да је опрема битан фактор
за рад ове школе. Математичка гимназија тренутно користи сву расположиву рачунарску опрему,
али велики број рачунара је стар и преко 10 година, па на њима једва да може да се ради.
Зато позивамо све људе и компаније добре воље да помогну у овој акцији набавке рачунарске
опреме.

Опрема коју желимо да набавимо
Постојећа опрема је разноврсна, у зависности од периода набавке, па смо се латили задатка да
пронађемо ону која ће техничким квалитетима задовољити потребе Гимназије у наредних 5 до 6
година. Изабрали смо следећи модел:
Модел
Рачунар Hewlett Packard HP 600G3PD MT i57500256G8.0G
чије карактеристике можете да видите овде:
http://www8.hp.com/rs/sr/products/desktops/productdetail.html?oid=15820729&jumpid=reg_r1002_rssr_c001_title_r0001#!tab=specs
Цена овог модела, по истеку залиха у Србији је 615 евра + пдв.
Монитор HP V214A LED Backlit Monitor 2, 20.6 инча

Малопродајна цена (динара)

91.585

11,318

(По истеку залиха у Србији, цена ће бити оквирно 76 евра + пдв).
Уплате у Србији су у динарској противвредности.
Ако се одлучите за произвођача Hewlett-Packard, можете да изаберете добављача по жељи.

Списак препоручених партнера компаније Hewlett-Packard је дат на овом линку:
https://locator.itcs.hp.com/rs/sr/?ml___lang=sr-SR%20(1)&ml___region=RS%20&ml___cont=EMEA

Уколико желите, можете да донирате и моделе других брендова, с тим да је у том случају
потребно да донирате (појединачно или као група донатора) најмање 21 рачунар (једна учионица)
истог модела и истих техничких карактеристика као што је горе поменути модел. За све детаље у
оваквом случају молимо да се обратите Гимназији како бисте добили прецизне инструкције, јер
нам је битно да опрема буде уједначена.Način donacije
Пошто смо већ добили питања потенцијалних донатора како ова опрема може да се донира,
након анализе цена, царинских процедура и начина преноса опреме на Математичку гимназију,
предлажемо следеће моделе:
За донаторе из Србије:
1. Компаније које желе да дају донацију у рачунарима могу да рачунаре доставе у
Математичку гимназију и потпишу уговор о донаторству.
2. Компаније које желе да дају новчани износ којим би Математичка гимназија набавила
опрему у целости, или који би да удруже средства са другим донаторима, добиће
информације о рачуну на који могу да уплате новац и потписаће уговор о донацији
3. Појединци који желе да донирају опрему за цео кабинет требало би да потпишу уговор о
донацији са Математичком гимназијом. О детаљима можете да добијете информације од
особа за контакт, чији су подаци на крају овог писма.
4. За групе појединаца које желе да заједнички донирају рачунарске јединице процедура ће
бити као у случају 3.
5. Појединци и групе појединаца могу да донирају новчана средства и индивидуално.
Напомињено да ценимо сваку донацију, без обзира на висину. О процедури и рачунима за
уплату можете да се информишете код од особа за контакт.
За донаторе из иностранства:
1. Појединци који желе да донирају новчана средства могу да их уплате на девизни рачун
Математичке гимназије или на динарски рачун преко својих контаката у Србији.
2. Појединци који желе да донирају предложене моделе рачунара из иностранства као
опрему (а не уплатом средстава), то могу најлакше да учине тако што ће опрему послати
наком свом контакту у Србији, који ће је у њихово име доставити Гимназији. Препорука је
да се рачунари у оваквом случају шаљу на Аеродром Београд јер је тамо процедура бржа
(будући да се за сваки дан плаћа лежарина). Да би израчунали шта је исплативије, на вашу
набавну цену додајте трошкове превоза, 25% вредности за царину и пдв, и трошкове
шпедиције. У овом случају сугеришемо да се консултујете са школом пре него што
направите коначну одлуку о опреми и слању, ради координације. На сваком донираном
рачунару биће постављена плочица са именом донатора. Уколико се ради о опреми за цео
кабинет, информација о томе биће видно истакнута у школи. Гимназија ће, такодје, у свим
својим комуникацијама, а посебно на нашој Инернет страници, истаћи подршку коју нам
дајете.

Контакт особе
У вези информација о модела рачунара и начина донације из Математичке гимназије
овим поводом су:
-

Жељко Лежаја (email: lezaja@mg.edu.rs)
Срђан Огњановић (email: srdjan.ognjanovic@mg.edu.rs)

У вези куповине рачунара по било ком од горе предложених модела донације је:
-

Петар Кочовић (email: petar.kocovic@gmail.com)

Уколико желите да купите рачунар из велепродаје (донације компанија), позивите:
-

Снежану Вељовић Глумац (Comtrade) на:
T: +381 11 201 5547
M: +381 65 201 5547
Email: Snezana.Veljovic-Glumac@comtrade.com

Напомена: уплаћене рачунаре, компанија Цомтраде ће да испоручи на адресу Математичке
гимназије.
Молимо Вас да, без обзира на одабрани начин донације, најавите донацију Гимназији, како бисмо
на најбољи начин организовали пријем, припрему потребне документације и координирали се
поводом свих осталих евентуалних питања.

Донаторима се унапред од свег срца захваљујемо. Колектив Математичке гимназије ће дати све
од себе да са новом опремом подигне квалитет извођења наставе и да остваримо још боље
резултате у Србији и на међународној сцени.

Срдачан поздрав,

Ваша МГ

