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НОВИ КНЕЖЕВАЦ
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15)
Комисија за јавну набавку мале вредности добара – Успостављање видео надзора на
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015 врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности добара –
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна
набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015, на страни 60. у оквиру поглавља VIII – Модел уговораПартија 1., мења се члан 2. који гласи:
„Испоручилац се обавезује да испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор
изврши у року од 30 дана од дана закључења уговора у складу са техничком документацијом
из понуде Испоручиоца добара.
Обавезе понуђача су:
1. да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој
документацији Испоручиоца добара,
2. да монтира и пусти у рад систем видео надзора,
3. да пре пуштања у рад система, обезбеди поред пројекта изведеног стања и комплетну
техничку документацију, која треба да укључује: принцип рада опреме, могућности
опреме, упутства за коришћење радне станице и рад администратора на српском
језику, праћење видео надзора, све техничке цртеже и шеме система, препоруке за
инсталацију, све релевантне и потребне атесте инсталиране опреме, техничку
документацију везану за простор за смештај опреме, комплетна упутства за рад,
поједностављена појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање, пуштање
у рад, надзор, софтверско и хардверско одржавање,
4. да врши послове одржавања видео система у року од две године од дана пуштања у
рад система.“
Исти сада гласи:
„Испоручилац се обавезује да испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор
изврши у року од 60 дана од дана закључења уговора у складу са техничком документацијом
из понуде Испоручиоца добара.
Обавезе понуђача су:
1. да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој
документацији Испоручиоца добара,
2. да монтира и пусти у рад систем видео надзора,
3. да пре пуштања у рад система, обезбеди поред пројекта изведеног стања и комплетну
техничку документацију, која треба да укључује: принцип рада опреме, могућности
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опреме, упутства за коришћење радне станице и рад администратора на српском
језику, праћење видео надзора, све техничке цртеже и шеме система, препоруке за
инсталацију, све релевантне и потребне атесте инсталиране опреме, техничку
документацију везану за простор за смештај опреме, комплетна упутства за рад,
поједностављена појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање, пуштање
у рад, надзор, софтверско и хардверско одржавање,
4. да врши послове одржавања видео система у року од две године од дана пуштања у
рад система.“

2. У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности добара –
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна
набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015, на страни 64. у оквиру поглавља VIII – Модел уговораПартија 2., мења се члан 2. који гласи:
„Испоручилац се обавезује да испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор
изврши у року од 30 дана од дана закључења уговора у складу са техничком документацијом
из понуде Испоручиоца добара.
Обавезе понуђача су:
1) да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој
документацији Испоручиоца добара,
2) да обезбедити обуку за 2 полазника за за рад на корисничким апликацијама. Ова
обука укључује рад са софтвером на којем је инсталиран видео надзор. Обука мора
бити конципирана тако да ова 2 полазника могу вршити обуку других радника за ове
послове.
3) да монтира и пусти у рад систем видео надзора,
4) да пре пуштања у рад система, обезбеди комплетну техничку документацију, која
треба да укључује: принцип рада опреме, могућности опреме, упутства за
коришћење и рад на српском језику.“
Исти сада гласи:
„Испоручилац се обавезује да испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор
изврши у року од 60 дана од дана закључења уговора у складу са техничком документацијом
из понуде Испоручиоца добара.
Обавезе понуђача су:
1) да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој
документацији Испоручиоца добара,
2) да обезбедити обуку за 2 полазника за за рад на корисничким апликацијама. Ова
обука укључује рад са софтвером на којем је инсталиран видео надзор. Обука мора
бити конципирана тако да ова 2 полазника могу вршити обуку других радника за ове
послове.
3) да монтира и пусти у рад систем видео надзора,
4) да пре пуштања у рад система, обезбеди комплетну техничку документацију, која
треба да укључује: принцип рада опреме, могућности опреме, упутства за
коришћење и рад на српском језику.“
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