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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15), објављује
Одговор на питање заинтересованог лица
бр. IV-404-8/27, од дана 10.02.2016. године
Поштовани,
примедба на измењени део конкурсне документације у техничким карактеристикама се није
односила на навођење елемената попут робног знака већ на ставки три где се у пројектној
документацији тражи 0,05 luxa.Ставки 4. дужина фоуса од 3 до 8 мм.Ставки 6.оптички зум
2,7.Ставки 13.аналогни монитор излаз за сетовање.Ставки 15.максимална потрошња енергије
5w.
Као и ставки 12 у спецификацији добара су тражени монитори којих нема у пројектној
документацији.
Одговор:
1. Идејни пројекат, који је послужио као основа за дефинисање техничке спецификације
у предметној јавној набавци, рађен је на бази SONY SNC-VB600B камере. Овај модел
камере се тренутно не производи, тако да је јасно да потенцијални понуђачи могу
понудити само одређене алтернативне моделе. С тим у вези, као што је већ било речи
у ранијим одговорима, извршене су измене конкурсне документације у делу
минималних техничких карактеристика. Дакле, уколико се референтна камера не
производи није логично да инсистирамо на техничким карактеристикама које се
односе управо на тај тип камере, јер бисмо тако прекршили Закон о јавним
набавкама. Задатак Комисије јесте да обезбеди конкурентност у поступку, односно
да дефинише конкурсну документацију на начин који ће омогућити већем броју
потенцијалних понуђача да поднесу одговарајуће понуде. Стога, став Комисије јесте
да извршене измене у делу минималних техничких карактеристика и даље
задовољавају све потребе система за видео надзор у образовним установама. Када је
реч о траженим лед мониторима, исти су неопходни само за две образовне установе у
којима систем видео надзора тренутно не постоји, а све у циљу омогућавања надзора,
односно остварења сврхе предметне набавке, те има основа да се техничка
спецификација у том делу допуни.
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