Основна школа „Дринка Павловић“
Ул. Косовска 19, 11000 Београд
Датум: 28.01.2019. год.
Број: 1.1.5./18-4

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, измена бр. 1508 од 28.12.2018. год. и бр.
1.1.5./18-2 од 14.01.2019. 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 IV
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:
Поштовани
у последњој измени нисте навели број камера које се демонтирају а на њихово место
постављају нове камере. Молим Вас да унесете ове податке у следећу измену
За одрзавање система техничке заштите у гарантном и вангарантном року је
обвезно потписивање посбног Уговора о одржавању а према Закону о приватном
обезбеђењу.
За тражени снимач поново нисте навели минималне техницке карактеристике.
Молим Вас да их наведете
Страна 1 од 2

Да ли ће за камере бити пригватљива понуда камера која има минималне
карактеристике
најмање два мегапиксела, радна
температура од -25°C ~ +50°C
/ Less than 90% RH Molim Vas da potvrdite prijem ove e mail poruke
без озира на врсту објектива и ИЦ даљину
С поштовањем

Одговор/појашњење бр. 1:
Наручилац указује да је број камера предвиђен конкурсном документацијом и да у том
смислу не види недостатак у броју нових камера које се постављају, односно да је тај број
јасно наведен и у делу техничке спецификације и у делу обрасца структуре цене.
Када је у питању навод у вези „уговора о одржавању“, напомињемо да у смислу Закона о
приватном обезбеђењу исти није предвиђен, већ се наводи обавеза да се предметне услуге
морају пружати на основу формуларног уговора у писаној форми какав је свакако и
уговор о јавној набавци који у себи садржи све неопходне елементе у смислу уређења
међусобних права и обавеза у складу са позитивним прописима.
Техничке карактеристике снимача ће сасвим извесно бити дефинисане кроз измену и
допуну конкурсне документације.
На начин како је тренутно дефинисана спецификација камера, прихватљиво је да се
понуди камера коју је заинтересовано лице описало.

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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