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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-404-8/7, од дана 02.02.2016. године

Поштовани,
Молимо одговор за доле постављена питања.
"Запажања приликом прегледа спецификације у тендерској документацији за успостављање
видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац:
1. Референтна камера SONY SNC-VB600B, цена је око 1000 еура и веома је специфична,
(Депа видео аналитика, мрежни и аналогни излаз и сл.), тешко ће се наћи јефтинија
алтернатива са траженим карактеристикама пошто садржи поједине специфичне стандарде
који се налазе само у Sony камерама?
2. Метални орман 400/300/200. Који степен застите је потребан?
3. Дали уз предложене рачунаре требају и монитори и ако треба која дијагонала?
4. У спецификацији се не налазе видео снимачи/сервери/софтвери, дали иде на неке
постојеће системе или је заборављено да се стави? Ако иде на постојеће системе дали је
потребно нешто за надоградњу предложених камера (лиценце, хард дискови и сл.)?"

Одговори:
1. Референтна камера је предложена идејним пројектом. Понуђачима је омогућено да
понуде алтернативне моделе камера које одговарају потребама предметне набавке.
Дакле, битно је да понуђен модел IP HD камере мора задовољити дефинисане
минималне карактеристике из техничке спецификације.
2. Метални орман 400/300/200 се налази унутар објекта и служи за складиштење
напајања и разделника за камере, не мора бити водоотпоран и није предвиђен степен
заштите.
3. Уз предложене рачунаре потребни су и одговарајући монитори, који у техничкој
спецификацији рачунара нису предвиђени. Конкретно, потребна су два ЛЕД монитора

са дијагоналом екрана од минимум 19'', што ће бити дефинисано изменом техничке
спецификације.
4. Предметна набавка представља другу фазу успостављања видео надзора у школама на
територији општине Нови Кнежевац. У основним школама у Банатском Аранђелову и
Српском Крстуру тренутно не постоји систем видео надзора. Отуда су потребна два
нова рачунара која ће служити као сервери за архивирање снимака и приступ видео
надзору путем мреже. Код рачунара је конкурсном документацијом предвиђен
одговарајући хард диск. Са друге стране, систем видео надзора постоји у Средњој
школи „Доситеј Обрадовић“ и Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом
Кнежевцу, те ће исти бити надограђени. Софтвер је апликација која о трошку
понуђача треба да буде инсталирана на поменуте рачунаре. Модел софтвера није
предвиђен, битно је да је упарив са понуђеном и већ постојећом опремом, лиценце и
додатни хард дискови нису потребни као што је и предвиђено у конкурсној
документацији.
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