Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића 27
Број: 2/408
Датум: 17.05.2018. године
Предмет: I ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРОЈ ДУ-ЈНМВ-6/18
На основу дописа-захтева „заинтересованог лица“, упућеног наручиоцу путем
електронске поште дана 14.05.2018. 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:
„Postovani da li u skladu sa Zakonom o privatnom obezbedjenju imate sledece projekte
2. Procena rizika
2. Plan sostema tehnicke zastite
3. Projekat sistema tehnicke zastite
Ovo su neophodni projekti kao preduslov za predmetnu nabavku
Kao obavezan uslov za ponudjaca je posedovanje licenci LT2 i LT3
Molim Vas da po svakom od objekata precizirate sledece informacie
1. Duzina instalacije koju treba izmestiti
2. Duzina i vrsta kabla koji se koristi za povezivanje kamera
3.Duzina i dimenzije novih kanalica u koje se postavlja kablovska instalacija“
1.Одговор (за питања под 2.,2. и 3):
Дом ученика средњих школа, у својству наручиоца, покренуо је поступак јавне
набавке ДУ-ЈНМВ-06/18 на основу објективних потреба, у складу са испуњеним условима
из члана 52.Закона о јавним набавкама, тј.на основу чињенице да је набавка предвиђена у
годишњем Плану јавних набавки за 2018.годину и расположивим средствима опредељеним
усвојеним Финансијским планом Установе за 2018.годину.
Дом ће извршити измену конкурсне документације у смислу обавезе понуђача да
изради Пројекте техничке заштите за све објекте и Акт о процени ризика.
-У вези са питањем који се односи на обавезне лиценце за понуђаче опреме видеонадзора извршиће се одговарајућа измена и допуна конкурсне документације у смислу да
понуђа мора да испуњавају следећи услов: „Да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом, (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН ,а у конкурсној документацији „Табела IV-1,
тачка 4.) и то „Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања“, Лиценцу
за вршење послова планирања система техничке заштите, „ Лиценцу за вршење послова
пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и „Лиценцу за вршење
послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке
корисника“ које издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије, у складу са
Законом о приватном обезбеђењу.
У вези са претходним извршиће се измена и допуна и у делу техничке спецификације,
где ће бити предвиђена обавеза понуђача да израде наручиоцу претходно наведене акте и
пројекте за извођење.

2.Одговори на питања која се тичу техничке спецификације (1, 2 и 3):
Вршиће се измештање инсталација искључиво у дому „Змај“ у дужини од 100 м. Кабал
SFTP cat6, HS 23, 4P FRNC/LS OH, bezhalogen, testiran do 400 mHz „DRAKA“, tip UC 400
или одговарајући.
У дому „Змај“ потребно је и 50 м каналица, димензија 25x16 mm, самолепљивих, ABS
bezhalogena.
Одређена минимална количина инсталација у оквиру браварских радова у постојећој
спецификацији предвиђена је за дом „Алекса Дејовић“.
У вези са датим одговорима на питања и датим појашњењем извршиће се измена и
допуна конкурсне документације.
Комисија Наручиоца за јавну набавку
ДУ-ЈНМВ-6/18

