Основна школа „Дринка Павловић“
Ул. Косовска 19, 11000 Београд
Датум: 28.12.2018. год.
Дл. број: 1507

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 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 I
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,
молим Вас да дате минималну техничку спецификацију за тражену опрему или тачне
називе модела са називом произвођача. У том случају обавезно ставите или одговарајуће
Где се полазе кабловска инсталација имајућуи у виду да има 1200м УТП кабла и само 5о
каналица. Да ли под сет подразумевате каналицу од 2м или је мера 5о у метрима
Према Закону о приватном обезбеђењу је обавезно да и Понуђач као правно лице поседује
ЛТ3 лиценцу
С поштовањем
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Одговор/појашњење бр. 1: Наручилац сматра да је прописао минималне техничке
спецификације опреме коју набавља у складу са члановима 70. и 71. ЗЈН, док би у случају
да удовољи у потпуности захтеву заинтересованог лица поступио супротно члану 72. став
1. ЗЈН. Но, Наручилац ће свакако мењати конкурсну документацију и продужити рок за
подношење понуда и покушати да што је могуће више прецизира техничку
спецификацију, а да притом не ограничи конкуренцију међу понуђачима. Не мање битно
је напоменути да је Наручилац, у складу са једним од основних начела транспаретности
оставио могућност, али и дао препоруку, заинтересованим лицима да обиђу локацију на
којој ће се предметна опрема од стране добављача монтирати како би исти дали што
прецизнију и квалитетнију понуду, спрам самих захтева и потреба на терену, односно
локацији.
Када је у питању део који се тиче каблова и каналица, у питању је 50 комада по два метра
дужине.
Што се тиче наведене лиценце, Наручилац је у складу са чланом 9. став 1. тачка 6)
Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС” бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018 – у
даљем тексту: ЗПО) исту прописао као обавезан услов у смислу члана 75. став 1. тачка
5) ЗЈН, за правна лица и предузетнике као понуђаче, док је у складу са чланом 11. став 1.
тачка 3) подтачка (3) ЗПО предвидео и лиценцу за физичко лице-радника који ће
непосредно вршити услугу монтаже опреме која је предмет купопродаје, као део
кадровског капацитета у смислу члана 76, а у вези члана 77. ЗЈН, те је апсолутно нејасно
да ли заинтересовано лице то није приметило у конкурсној документацији или мисли на
неку другу лиценцу, а која свакако не може бити обавезујућа имајући у виду одредбе
посебног прописа какав је ЗПО.
Питање/захтев за појашњење бр. 2: Поштовани,
Молимо вас да нам појасните конкурсну документацију за ЈН број 1.1.5./18 – Набавка
опреме за видео надзор (камере и пратеће компоненте)
·
За камеру из ставке 1. тражено је да има радну температуру -30°C ~ +60°C / Less
than 95%RH.
Да ли је прихватљиво понудити -40°C ~ +60°C / Less than 90% RH
·
да ли је можете да нам доставите опис техничких каратеристика коју захтевана
опрема треба да има како би адектавтно и што боље дали понуду за поменуту ЈН.
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Одговор/појашњење бр. 2: За Наручиоца је прихватљиво понудити радну температуру
камере од -40°C ~ +60°C / Less than 90% RH, у складу са једним од основних правних
постулата „ко може више, може и мање“ јер је иста бољих техничких карактеристика,
односно квалитетнија.
Наручилац сматра да је прописао минималне техничке спецификације опреме коју
набавља у складу са члановима 70. и 71. ЗЈН. Међутим како је већ најављено, Наручилац
ће мењати конкурсну документацију у том смислу и продужити рок за подношење понуда
те покушати да прецизира техничку спецификацију, а да притом не ограничи
конкуренцију.

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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