Основна школа „Дринка Павловић“
Ул. Косовска 19, 11000 Београд
Датум: 11.01.2019. год.
Број: 1.1.5./18-2

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације бр. 1476 од 21.12.2018. године и измене бр. 1508 од 28.12.2018. год. за
поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1.5./18 – „Набавка опреме за видео надзор
(камере и пратеће компоненте)“ (у даљем тексту: Конкурсна документација),
Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоцаОсновна
школа „Дринка Павловић“ из Београда, у законском року објављује, свим
заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања II
постављена од стране заинтересованих лица
за отворени поступак јавне набавке - услуга бр. 1.1.5./18 – „Набавка опреме за видео
надзор (камере и пратеће компоненте)“
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво цитирати питање, односно
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом
одговор/појашњење на исто:
Питање/захтев за појашњење бр. 1:
Постовани
молим Вас за информацију засто сте за камере за минималну температуру ставили -40
степени, када је у Београду најниза температура забелезена 1893 године и то -26,2
степена а у последњих 50 година је најниза била -21 степен
Молим Вас да у складу са наведеним коригујете минималну температуру
С постовањем
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Одговор/појашњење бр. 1: Наручилац сматра да није само спољна измерена температура
разлог за прописивање техничке спецификације и опсеге издрживости јер
онеспособљавање опреме са намером управо може бити на начин да се вештачки створи
темепература када иста не може да функционише. Но, како наручилац тежи што је могуће
већој конкуренцији префорумиласеће техничку спецификацију да ће поставити
минимално прихватљиву температуру, док ће прихватити сву опрему бољих
карактеристика.

Питање/захтев за појашњење бр. 2:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна
набавка мале вредности - добра, број 1.1.5./18 – Набавка опреме за видео надзор (камере
и пратеће компоненте).
Питање 1.
На страни 6 и страни 35 конкурсне документације навели сте моделе камера које
Наручиоц жели да набави овом јавном набавком. Неопходно је да додате или
еквивалентне - одговарајуће, јер није прихватљиво да ограничавате конкуренцију
захтевањем једног конкретног модела. Понуђачи су у обавези да понуде опрему према
захтеву Наручиоца, наведите неопходне техничке карактеристике које камере - опрема
треба да испуни.
Питање 2.
На страни 7 конкурсне документације сте навели:
- Препознавање појаве или нестајања појединих елемената сцене коју камера посматра,
или необичног задржавања људи у одређеном делу простора, - Могућност дефинисања
виртуелне линије и детекцију уласка или изласка из обележеног простора, - Функција
детекције покрета, детекције лица и, - Детекција повећања температуре, пребројавање
људи у одређеном региону и управљање редовима, - Аудио анализа
Обзиром да се ради о аналогним камерама, јер се тражи и ДВР, није могуће да камере
поседују видео аналитику. Молимо вас да усагласите - појасните захтеве.
Питање .
Да ли имате израђен Пројекат система видео надзора и Акт о процени ризика у
заштити лица, имовине и пословања, према Закону?
Одговор/појашњење бр. 2: Наручилац је сагласан са указивањем заинтересованог лица,
пре свега у вези пратеће одреднице „или одговарајуће“, и извршиће измену конкурсне
документације у том смислу. Уколико наручилац не буде успео да одржи законитост
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поступка кроз будуће измене конкурсне документације и померањем рока за подношење
понуда, поступак ће бити обустављен.

Питање/захтев за појашњење бр. 3:
Постовани јављамо се поводом јавне набавке ЈНМВ бр. 1.1.5./18 да нам дате следеца
објасњења:
Камере као и снимацу нису наведене њихове карактеристике, вец само модел камере који
се трази, а закон о јавним набавкама налазе, да се стави опис као еквивалент тразеној
камери, тако да Вас молимо да нам дате објасњење који су критеријуми за дате камере,
сњимаце?
Одговор/појашњење бр. 3: Наручилац је сагласан и извршиће измену конкурсне
документације у том смислу.
Питање/захтев за појашњење бр. 4:
У вези са Јавном набавком добара мале вредности бр.1.1.5./18 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА
ВИДЕО НАДЗОР (камере, ДВР и елементи), а што је у складу са нашим Законским
правом, као потенцијални понуђачи постављамо следеће питање:
1.- С обзиром на не тако велике количине и не тако гломазне габарите видео и друге
опреме специфициране по Техничкој спецификацији, а коју је потребно првести до
"лагане"- градске локације школе (није рурална средина), молимо вас да нам
одговорите да ли сматрате прихватљивом и могућност да се она несметано довезе
из (рецимо) 2-3 итерације моторним возилом адекватног пртљажног капацитета (у
шта се сматра и прописани "пак-трегер" на крову аутомобила за смештај 50
пластичних кабловница од 2 мет дужине-свака), а које баш и не мора да буде строго у
класи "Н"-мислимо да је у овој ситуацији овакав захтев ирелевантан и претеран (нема
сврху и не утиче ни на шта из домена ове ЈНМВ).
Одговор/појашњење бр. 4: У складу са позитивни прописима Републике Србије, а пре
свих одредбама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012,
19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр.,
63/2017 и 45/2018) је јасно прописано да свако возило које носи терет мора бити теретно
возило, док заинтересовано лице захтева од наручиоца да му дозволи да мимо прописа
превезе целокупну опрему приликом извршења уговора о јавној набавци путничким
возилом, што у конктретном случају наручилац нити има ингеренција да дозволи, нити
жели да сноси одговорност за тако нешто, тим пре јер је наручилац део државних органа.
Тражено возило може бити оно са најмањом носивошћу, али регистровано као оно које у
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складу са правилником може превозити товар, те не мора бити у власништву понуђача већ
исти возилом може располагати по било ком основу, тако да у том делу наручилац остаје
при наводима из конкурсне документације.
Питање/захтев за појашњење бр. 5:
Постовани
молим Вас да дате одговоре на следеца питања
1. Колико постојецих унутрасњих камера се демонтира и на њихова места се постављају
нове камере
2. Колико постојецих спољних камера се демонтира и на њихова места се постављају
нове камере
3. Потребно је да у спецификацији камера и сниомаца додате или одговарјуце или да
скинете моделе камера из спецификације СФ-432123, СФ-462281 ЕЛ-8132
4. За снимац ДВР нисте навели ни једну карактеристику осим броја канала, молим Вас да
дате минималну техницку спецификацију за ДВР
5 Молим Вас да за камере дате јос неку карактеристику осим броја мегапиксела и
температуре
Одговор/појашњење бр. 5: Наручилац ће у вези свега што је заинтересовано лице
указало, односно питало начинити измену конкурсне документације и прецизирати наводе
како би потенцијални понуђачи лакше сачинили прихватљиве понуде, али и даље остаје
препорука свим заинтересованим лицима да изврше увид, односно обиђу локацију.

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.5./18

Напомена: Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа
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