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Поступајући у складу са чл. 63. и чл. 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас да је потенцијални понуђач у ЈН 13/18- Набавка опреме за видео надзор, са уградњом, за ДБ Сопот и ДБ Овча поставио следећа питања и сугестије:

Питање 1
На странама 18 и 19 конкурсне документације под редним бројевима 1 у рубрикама „Назив и техничке карактеристике„ навели сте „DAHUA XVR5216AN Pentabird FHD 16-kanalni 1U DVR 4TB, или одговарајуће“
Како поменути произвођач у означавању свог модела XVR5216AN нема појам 4TB молим Вас за објашњење на шта се појам 4TB односи.
Питање 2
Уколико се појам 4TB у  „DAHUA XVR5216AN Pentabird FHD 16-kanalni 1U DVR 4TB“ односи на простор за складиштење података, односно на хард диск, онда Вас молим за појашњење да ли то значи да тражите да се на један снимач „DAHUA XVR5216AN“ испоручи један хард диск од 4 TB. Уколико је тако, један хард диск од 4TB није довољан за складиштење снимака са 26 камера од 2 Мегапиксела колико тражите за „ДБ Сопот“ и за складиштење снимака са 16 камера од 2 Мегапиксела колико тражите за „ДБ Овча“
Подсетићу Вас да члан 32 Закона о приватном обезбеђењу одређује обавезу чувања снимка од најмање 30 дана  „корисник услуга је обавезан да то прихвати и архивиране снимке чува најмање 30 дана и да их, на захтев, стави на увид овлашћеном полицијском службенику“.
Питање 3
На странама 18 и 20 конкурсне документације под редним бројевима 7 у рубрикама „Назив и техничке карактеристике навели сте да тражите „Monitor 24 Inca IPS“.
Како су сви произвођачи монитора прешли на заокруживање дијагонала, да ли ћете прихватити понуду за монитор од 23,6 инча?
Питање 4
На странама 18 и 20 конкурсне документације под редним бројевима 7 у рубрикама „Назив и техничке карактеристике„ навели сте да тражите „Monitor 24 Inca IPS“.
Како већина произвођача монитора препоручује LED мониторе због бољег осветљаја, бржег одзива слике и све то при мањој потрошњи енергије молим Вас за појашњење да ли би прихватили понуду са LED монитором.

ОДГОВОРИ
Комисије на постављена питања:
1. Појам 4TB се односи на величину HDD,  односно капацитет хард диска.

2. Пројектном документацијом за набавку опреме за  видео надзор одговорни пројектант је дефинисао техничке карактеристике за ставке 1 у обе табеле и то:  „DAHUA XVR5216AN Pentabird FHD 16-kanalni 1U DVR 4TB“ , с тим да су за ДБ Сопот предвиђена 2 ком, а за ДБ Овча 1 ком.
На основу стручног мишљења Пројектанта Комисија је зодлучила да изврши допуну у ставци број 1 у обе табеле тако што се испред 4 ТВ стави реч „ минимум“, па гласи:
  „DAHUA XVR5216AN Pentabird FHD 16-kanalni 1U DVR, минимум 4TB“.

3. Комисија ће прихватити тражено одступање и у у том смислу у оквиру ставке 7 у обе табеле иза речи „ Monitor 24 Inca IPS “  додати ± 5%;

4. Комисија је закључила да не може да прихвати тражене измене у техничким карактеристикама монитора, тако да остаје „IPS“.

Комисија за ЈН 13/18 – добра - Набавка опреме за видео надзор, са уградњом, за ДБ Сопот и ДБ Овча, обавештава све заинтересоване потенцијалне понуђаче да је у складу са прихваченим сугестијама извршена измена у Конкурсној документацији што је објављено у складу са Законом.                                                                                                                                                                                                    
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