Основна школа „Дринка Павловић“
Ул. Косовска 19, 11000 Београд
Датум: 18.02.2019. год.
Број: 1.1.5./18-7

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 измена исте бр. 1508 од 28.12.2018. год,
бр. 1.1.5./18-2 од 14.01.2019. год, 1.1.5./18-3 од 24.01.2019. год. и 1.1.5./18-4 од 04.02.2019.
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) наручиоца Основна
школа „Дринка Павловић“ из Београда, у законском року објављује, свим
заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања VII
постављена од стране заинтересованих лица
за ЈНМВ - добара 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:
Да ли Наручиоц има Акт о процени ризика у заштити лца, имовине и пословања,
План техничке заштите и Пројекат техничке заштите? ( Према Закону Наручилац
мора да има поменуто да би лиценцирани Понуђач могао да угради видео надзор )
Одговор/појашњење бр. 1:
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Наручилац већ поседује видео надзор у школи, који на овај начин жели да унапреди и
надогради, са чим је свако заинтересовано лице увидом у локацију могло и да се детаљно
упозна. С тим у вези, Наручиоцу су познате његове законске обавезе.
Питање/захтев за појашњење бр. 2:
Ставка 1
1. Зашто је неопходно да камера има слот за микро СД карту? Да ли ће се исти
користити?
2. На основу чега је процењено да је неопходан објектив 2,7 – 13,5мм? Да ли је
објектив 3,3 – 12мм задовољавајући уколико има исти или већи угао
покривености?
3. Максимални домет ИР светла је предвиђен да буде 60м. Да ли то значи да
камера са мањим дометом ИР задовољава техничке услове?
4. Зашто је довољно свега 15 фрејма при пуној резолуцији ако већ за унутрашње
камере захтевате пуних 25 фрејма?
Ставка 2
1. Зашто је неопходно да камера подржава Smart detection и зашто то није
неопходно за први тип камере?
2. Зашто је неопходно да камера има микро СД меморију и у којим случајевима ће
се користити?
3. Зашто је неопходно да унутрашња камера има ИП67 заштиту?
Ставка 3
1. Зашто се тражи да снимач подржава до 12 мегапиксела кад су камере 4 и 5
мегапиксела?
2. Зашто је неопходно да снимач има 4 САТА порта кад се у набавци тражи 2 хард
диска?
Ставка 6
1. Зашто POE switch уређај мора да буде димензија 150мм*100мм*42мм кад
габарити уређаја не одеђују и његове техничке карактеристике? Да ли би уређај
сличних габарита а истих или бољих перформанси био прихватљив?
2. Зашто радна температура мора да буде од -30 до +65℃ ? Да ли ће се
монтирати споља?
3. Да ли на местима где ће се монтирати та 4 уређаја постоји мрежно напајање?
4. Да ли је предвиђен адекватан простор за смештај тих уређаја?
Ставка 7
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1. Зашто тражите 2 ХДМИ кабла кад снимач има само један ХДМИ излаз?
Ставка 8
2. Којих димензија треба да је орман мањи за каскаду?
3. Од чега треба да је мањи?
4. Чему служи?
Ставка 12
1. Чему служи сет од 54 ДЦ кабла мушких?
Ставка 16
1. Чему служи 16 печ панела од по 16 портова кад има само 32 камере? Да ли се
сви монтирају у рек орман у ком ће стајати снимач?

Одговор/појашњење бр. 2:
Ставка 1
1. Није неопходно. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том смислу.
2. С обзиром да је наручилац одредио да су прописане минималне техничке
карактеристике, свакако да је у том опсегу задовољавајући објектив са истим или већим
углом покривености.
3. Наручилац је прописао да су то минималне техничке карактеристике, те би прихватио
домет ИР светла већи од 60м, али с обзиром да тако прописана техничка спецификација
изазива одређену конфузију, Наручилац ће бити прецизнији у опису кроз најављену
измену конкурсне документације.
4. Наручилац ће у том смислу извршити измену конкурсне документације и ускладити
техничке карактеристике спољних и унутрашњих камера.
Ставка 2
1. Исто је неопходно због анализе догађаја који ће бити забележени.
2. Није неопходно. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том смислу.
3. Није неопходно. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том смислу, где ће
напоменути да је то препоручљиво, али не обавезујуће.
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Ставка 3
1. Захтев је постављен због бржег записа, као и могућности надоградњи 4к у будућности.
2. Може се дестити да се јави потреба за повећањем простора, те је из тог разлога тако и
дефинисано.
Ставка 6
1. Није неопходно да POE switch уређај буде димензија 150мм*100мм*42мм. Наручилац
ће изменити конкурсну документацију у том смислу, где ће напоменути да су то
препоручљиве димензије, те да је суштински фокус на минималним техничким
карактеристикама, од чега ће и зависити прихватљивост истог.
2. POE switch-еви од осам port-a су индустријски, те исти подржавају те температуре, што
је потребно у зависности где буду постављени.
3. Мрежно напајање се мора „извести“ из најближе тачке.
4. Предвиђен је rack у ходнику.
Ставка 7
1. Није неопходно. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том смислу,
односно прецизирати неопходност једног ХДМИ кабла.
Ставка 8
1. Димензије ормана за каскаду ће зависити од димензије switcha и саме реализације на
локацији.
2. Одредница „мањи“ треба да буде орјентир понуђачима приликом калкулације понуде,
имајући у виду и изнад наведено
3. Одговор на ово питање произилази из претходна два.
Ставка 12
1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том смислу, односно исти
изоставити из спецификације јер је омашком ту и остао.
Ставка 16
1. У свему су patch панели зависни од саме реализације на локацији.
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Питање/захтев за појашњење бр. 3:
Пштовани
да ли је грешка у броју патцх панела. У спецификацији стоји 16 ком . Има 32 камере
зар не треба 2 панела са 16 места
Молим Вас да потврите пријем ове е маил поруке
С поштовањем

Одговор/појашњење бр. 3: Није грешка у питању.

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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