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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈНМВ бр. 404-24-6/16-IV и 404-24-7/16-IV,
а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС
124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем
бр.404-24-3/16-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И
ОДГОВОРЕ
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-24/16-IV

НАБАВКА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” У ХРТКОВЦИ,А И
СРЕДЊОЈ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНОЈ
ШКОЛИ “СТЕВАН ПЕТРОВИЋ -БРИЛЕ”У РУМИ
ПИТАЊЕ
1 На страни 13/46 као доказ тражили сте:
“потврда о ликвидности издата од народне
банке Србије, одељење за принудну наплату,
Одсек за пријем основа и налога принудне
наплате у Крагујевцу”
Да ли се уместо наведеног може доставити
податак са интернет портала НБС, с обзиром
да је тај податак јавно доступан (уз
коришћење матичног броја) и показује
податке за претходне три године?

ОДГОВОР
У складу са чланом 79. ЗЈН и Прилогом 5
конкурсне документације-Услови за учешће
у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност тих услова, Наручилац
ће прихватити јавно доступан тражени
доказ.

2 У делу конкурсне документације објављен Да, Наручилац поседује и користи наведени
на Порталу управе за јавне набавке под производ у постојећем Мониторинг центру.
насловом УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
И
УПУТСТВО
КАКО
СЕ
ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА наведено је
у
делу:Додатни
услови
понуђачима
прописани чланом 76. ЗЈН и то:
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2.Да
Понуђач
располаже
пословним
капацитетом и то:
2.3.да Понуђач поседује сертификат за
испоруку и уградњу издат од стране
произвођача опреме.
Доказ:2.3.Потврда произвођача камера и
произвођача софтвера за видео надзор, који
је компатибилан са постојећим у мониторинг
центру (Axxon Intellect Enterprise) да је
понуђач овлашћен за испоруку, уградњу и
инсталацију.
Питање:
Да ли наведени услов значи да Наручилац
поседује и користи наведени производ па се
од понуђача тражи потврда од произвођача
који нема званично представништво у нашој
земљи?
3 Чиме се оправдава наведени услов ако је
предмет набавка 4 односно 5 камера у оба
система ако се зна да наведени произвођач
даје бесплатну верзију производа у верзији
за 16 камера, што је у обе спецификације
више од траженог?

Тражени софтвер (Лиценца за сигурносне
камере) мора бити компатибилан са
постојећим софтвером који Наручилац
поседује и користи.

4 2.4.Сертификат SRPS A.L2.002:2008 за
Oдговор је дат у склопу измене конкурсне
област техничке заштите и менаџмент из
документације број 404-24-9/16-IV
контролног центра
Питање:
Зашто је наведени услов везан за стандард
који не важи од 29.04.2015 што је лако
проверити на званичној презентацији
Института за стандардизацију
Србије:Захтевани сертификат је у статусу
повучен јер је: SRPS A.L2.002:2015 замењује
SRPS A.L2.002:2008 – 29.04.2015.
http://www.iss.rs/rs/standard/national_standard_
id=20378
5 Питање:
Зашто је уопште тражен стандард везан за
услуге приватног обезбеђења а предмет
набавке је опрема за видео надзор а не
услуге обезбеђења?
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Наведени стандард је везан за техничку
заштиту и за менаџмент из контролног
центра, што је у логичној вези са предметом
набавке и оправдан захтев у складу са
чланом 76. ЗЈН
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6 Питање:
Да ли постоји пројекат инсталација и
монтаже опреме која је предмет набавке?

Одговор је дат у склопу конкурсне
документације, на страни 10/46, у Прилогу
4: Техничка документација и планови.

7 Поседовање мониторинг центра је један од Не подразумева се интеграција у опреме у
услова у конкурсној документацији, да ли се Мониторинг центар Понуђача.
под ставком:Инсталација система и пуштања
у рад подразумева интеграција опреме у
мониторинг центар понуђача?

8 Који ресурси и која инфраструктура се
У складу са одговором на питање број 6.,
користе за евентуално повезивање и
није предвиђена интеграција у Мониторинг
интеграцију опреме која је предмет набавке центар Понуђача.
са мониторинг центром уколико је то уопште
предмет набавке?
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