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БРОЈ ДУ-ЈНМВ-6/18
На основу дописа-захтева „заинтересованих лица“, упућених наручиоцу путем
електронске поште дана 17. и 18.05.2018. године, у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо појашњењe
и тражене додатне информације у вези конкурсне документације јавне набавке добара
број ДУ-ЈНМВ-6/18 – Видео надзор у објектима ученичких домова.
1.Питањe:
„Na strani 10/44 se traži kao dokaz dodatnog uslova - Original ili kopija važećeg ovlašćenja
proizvođača ponuđene opreme. Za stavku 8. PoE switch 48 porta proizvođač je jedino Allied
Telesis. Kontaktirali smo predstavništvo Proizvođača Allied Telesis kao i partnera u Srbiji
navedenog proizvođača, ne možemo dobiti ovlašćenje, već su ga dali drugom Ponuđaču.
-Kako ni jedan drugi model ne ispunjava date karakteristike molimo Naručioca da za navedenu
opremu ne zahteva MAF – ovlašćenje, ili da izmeni tehničku specifikaciju, i omogući da se ponude
dva PoE switch-a po 24 porta malo drugačijih karakteristika, a koje ne ometaju rad sistema, kako
ne bi ograničavao konkurenciju i diskriminisao potencijalne ponuđače.“
1.Одговор:
Уважава се примедба и сугестија „заинтересованог лица“ па се из разлога омогућавања што
веће конкуренције у предметном поступку јавне набавке, врши измена и допуна конкурсне
документације у делу техничке спецификације, односно у делу захтеваног доказа за
наведени додатни услов.
И на делу осталих позиција техничке спецификације извршиће се одговарајуће измене и
допуне, у циљу прецизирања одређених елемената техничке спецификације и усклађивања
са објективним потребама.
2.Питање:
„Imajuci u vidu da nemate izradjene i overene prjekete
Procena rizika
Plan sistema tehnicke zastite i
Projekat sistema tehnicke zastite,
nije u skaldu sa Zakonom raspisivanje nabavke za isporuku i montazu sistema video nadzora pre
uzrade Projekta sistema tehnicke zastite, u kojem ce odgovorni projektant na bazi Procene rizika i
Plana sistema tehnicke zastite projektovati opremu i radove.
Zbog ove zakonske procedure i obaveze, javna nabavka za opremu i radove se moze raspisati tek
nakon izrafjenog projekta sitema tehnicke zastite”
2.Одговор:
Опрема и инсталације постојећег видео-надзора уграђени су у објектима ученичких домова
у периоду до 2011.године, осим дома „Карађорђе“ у којем су послови извршени
2015.године, на основу појединачних послова инсталација система видео-надзора или у
оквиру свеобухватних пројеката извођења радова санације, адаптације и реконструкције
домова који су обухватали и уградњу система видео-надзора.

У вези са тада извођеним радовима или набавкама опреме видео-надзора коришћени су
постојећи „Акт о процени ризика“ и „План спровођења поступка процене ризика“ из
2008.године, као основа за формулисање између осталог и пројектних задатака у делу
уградње система видео надзора. Дакле, систем видео-надзора у објектима домова,
имплементиран је пре ступања на снагу „Закона о приватном обезбеђењу“ и важећег
подзаконског акта „Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења
техничких средстава“ који је ступио на снагу 2015.године, а према којима објекти
наручиоца, не спадају у обавезно обезбеђене објекте.
У вези са постављеним питањем истичемо и следећу чињенице:
-Постављено питање није од битног значаја за припрему понуде са аспекта наручиоца, већ
су наведени закон и подзаконска акта од битног значаја са аспекта понуђача и то по многим
питањима. У вези са тим битним питањима, а у циљу усклађивања конкурсне документације
са важећим нормативним актима, већ је извршена одговарајућа измена и допуна конкурсне
документације, којом је предвиђена израда допуњених, ревидираних аката и пројеката
система видео надзора, усклађених са новим прописима. Главни акценат у извршеним
изменама и допунама дат је на дефинисању обавезних и додатних услова које понуђачи
морају да испуне сходно важећим и поменутим законима о приватном обезбеђењу и
пратећим подзаконским актима ( обавезне дозволе надлежних органа,лиценце, кадровски
капацитет и др.).
-Истичемо да предметна набавка у делу предвиђених послова из техничке
спецификације, подразумева само замену спољних камера у домовима „Карађорђе“ и
„Петар Драпшин“, а у остала 3 дома у Београду замену опреме (камера) споља и
унутар објекта.
У том смислу, није предвиђено извлачење каблова (осим у минорном обиму код браварских
радова како је образложено у претходном II Појашњењу конкурсне документације), јер се
користе претходне инсталације-каблови, који су већ инсталирани у објектима ученичких
домова у периоду означеном у првом пасусу овог одговора, када није била обавезна израда
акта о процени ризика и плана и пројекта за распоред камера.
С обзиром да је у већ измењеној и допуњеној конкурсној документацији (која ће у најкраћем
року, након израде, а услед датих појашњења, претрпети додатне измене у смислу
прецизирања, додавања нових услова по члану 76.ЗЈН) у техничкој спецификацији
предвиђена и израда ревидираних, допуњених акта и плана и пројекта техничке заштите,
који ће претходити пословима на замени постојеће опреме видео надзора, изабрани
најповољнији понуђач ће имати могућност да током извршења посла, обави потребна
усклађивања. Дакле, све позиције опреме су већ дате и одређене тиме што су сви каблови
већ извучени на свим позицијама, а ако буде потребно да се одређене камере преместе са
постојећих позиција и изврши њихово повезивање, понуђач то може извршити, уз
претходну сагласност Наручиоца. У случају да том приликом дође до незнатног повећања
предвиђеног обима посла и измене уговора, могу се применити одредбе члана 115.Закона о
јавним набавкама.
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