РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-23/2017-II-5
Дана: 28. 04. 2017. године
СремскиКарловци

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија даје

Одговор заинтересованим лицима
на питање у вези са јавном набавком
НАБАВКА ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА
Редни број ЈН МВ VIII-1-1-2

Дана, 27. 04. 2017. године, запримљено је питање/захтев за додатним
информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:
Захтев број 1:
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Одговор/појашњење број 1 гласи:
1)

На страни број 18. Конкурсне документације за предметну набавку стоји:

„Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75.
став 1. тачка 1) до 4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници
АПР-а,под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ
јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у регистар понуђача које води
АПР.“
1) По спецификацији из идејног пројекта је стављен носач који је атестиран од
произвођача до 75 kg тако и носач мора бити по тим карактеристикама.
2) Опис камера у тендерској документацији је стављен из идејног пројекта по коме су
одобрена предвиђена средства за реализацију пројекта за инсталацију камера. Како
наручилац у будућности има у плану да шири пројекат у смислу безбедности у саобраћају
и превенције насиља у образовним установама, алармни и релејни улази и излази су део
пројектне документације и потребни су ради даље имплементације са софтверима за
идентификацију саобраћајних прекршаја и недозвољеног присуства у одређеним
временским интервалима у двориштима образовних установа.
3) ПС рачунари који се испоручују су у овом тренутку предвиђени да буду и сервер за
вмс,снимање и као клијентска машина.
4) Предвиђено је да се искористе све функције и карактеристике из камера па самим тим
и сва видео аналитика из опреме која је прописана идејним пројектом. Временски период
за снимање је јасно предвиђен законом о обезбеђењу.Законом је предвиђено 30 дана.
5) Софтвер за видео менаџмент је потребно да буде од истог произвођача као и камере из
разлога да би се да би се могле искористити све функције и карактеристике предвиђене
идејним пројектом.
6) Наручилац поседује идејни пројекат и план уградње система техничке заштите израђен
од фирме која поседује све законом предвиђене лиценце за пројектовање и надзор.
Камере се постављају на стубовима јавне расвете који су у власништву општине Сремски
Карловци.Стуб који се користи од власника дистрибутера ел.енергије ће се користити уз
сагласност коју ће по идејном пројекту обезбедити поручилац. По идејном пројекту је
такође предвиђено да напајање електричном енергијом обезбеди наручилац.
У идејном пројекту су предвиђене и уцртане све локације за монтажу камера,рек
ормана,антена за бежични пренос,сервера тако да можете да извршите увид и упознате
се са истим.
Постојећи видео надзор није предмет у поступку јавне набавке тако да не постоје
поступци са постојећим видео надзором.
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Такође мониторинг није предмет ове јавне набавке па уграђене камере је довољно спојити
на сервер за снимање и архивирање снимака.
7) С обзиром да се ради о мрежној опреми и камерама на јавним површинама наручилац
сматра да је од виталне важности за квалитетно одрађивање посла да понуђач поседује
међународни стандард за заштиту информација, међународни стандард за систем
управљања квалитетом из области безбедносно техничких система заштите као и српски
стандард који се односи на услугу из области техничке заштите-видео обезбеђења.
8) Како наручилац има рокове за правдање средстава, проценио је да за извођење послова
који су предмет јавне набавке има за потребу да ангажује фирму која има минимум два
запослена радника са лиценцом инсталатера послова монтаже, пуштања у рад и
одржавање система техничке заштите издате од МУП-а а све у циљу квалитетне
реализације јавне набавке.
-Понуђач мора да поседује важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне
набавке уколико је она законом предвиђена. У овом случају понуђач мора да поседује
лиценцу издату од стране МУП-а за обављање послова монтаже,пуштања у рад и
одржавање система техничке заштите. У делу конкурсне документације који се односи на
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 5) Закона није наведена посебна дозвола коју
понуђач мора да поседује, као ни надлежни орган кои је издаје, због чега ће наручилац
изменити конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда, као и како би
могли да изврше увид у идејни пројекат ради припреме одгварајуће понуде.
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