Основна школа „Дринка Павловић“
Ул. Косовска 19, 11000 Београд
Датум: 21.02.2019. год.
Број: 1.1.5./18-9

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, 1.1.5./18-5 од 11.02.2019. год. и 1.1.5./18-6 од 18.02.2019. 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 IX
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:
У последњој измени конкурсне документације за камеру Ставка 1 изменили сте
техничке карактеристике стр. 6 и стр. 38. Камеру која испуњава наведене
карактеристике нисмо успели да пронађемо. Молимо Наручиоца да наведе бар три
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камере које испуњавају захтеване карактеристике, да не би ограничавали
конкуренцију, како би Понуђачима омогућили да припреме прихватљиву понуду.
Молим вас за потврду пријема маил-а
Одговор/појашњење бр. 1:
Наручилац је изменио техничку спецификацију у поменутој измени конкурсне
документације на начин да је исту начинио општом и тиме још више омогућио
конкуренцију. Дакле, све оно што је потенцијално ограничавало заинтересована лица и на
шта је свако од њих указало, наручилац је прихватио и у складу са истим изменио
конкурсну документацију. С тим у вези, а што је била намер, готово од самог почетка,
наручилац нема конкретан модел или марку камера по којој је правио техничку
спецификацију, већ напротив, прописао је минималне техничке карактеристике које
понуђана камера мора да испуни, што дакле значи да су све оне које испуњавају те
минимално прописане услове, а којих има и више десетина на тржишту Републике Србије,
прихватљиве за Наручиоца. Имајући у виду да је Наручилац приликом првобитне
спецификације покушао да буде прецизнији, што је замерило неколико заинтересованих
лица, одлучио је да у циљу обезбеђивања што је могуће веће конкуренције и једнакости
понуђача, пропише само минималне техничке услове, те ће остати при тој одлуци и неће
наводити марке нити моделе камера које одговарају минималним техничким
карактеристикама.

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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