РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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10.05.2019. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама( ,,Службени гласник РС“ бр.
124/12,14/2015 и 68/15) Комисија за јавну набавку у поступку ЈН 29/19 објављује
појашњење конкурсне документације-одговор на постављено питање/питање
заинтересованог лица :
Питање 1:
“U specifikaciji, u stavci 2 na strani 21 i u stavci 16 na strani 30 tražite "NVMS-1000". Time ste
zaključali na TVT, tj na Rack Security http://www.rak.co.rs/nvms-client/ Nemate pravo da traže
opremu ili softver isključivo jednog proizvođača, u ovom slučaju TVT.”
Одговор:
Софтвер „NVMS 1000“ подржава и друге типове опреме. Сам софтвер је бесплатан и
имплементиран у просторијама МУП-а који врши надзор.
Питање 2:
“ U specifikaciji, u stavci 16 na strani 30 tražite "Сонy ЦМОС сензор". Uz navođenje Brenda ili
modela imate obavezu da napišete "ili odgovarajuće.”
Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
Питање 3:
“ U specifikaciji, u stavci 16 na strani 30 ste napisali "који подржава све уређаје ТВТ". Nemate pravo
da tražite opremu isključivo jednog proizvođača, u ovom slučaju TVT.”
Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
Питање 3:
“ U dodatnim uslovima, strana 9 ste naveli:
"да је за државне институције, (било којег нивоа власти ) у последње три године (2016, 2017 и
2018) обавио послове који су истоврсни предмету ове набавке - набавка и уградња система
видео надзора на јавним површинама и објектима, што доказује попуњавањем листе
референтних наручилаца и достављањем фотокопије најмање три уговора."
Ovo nije u skladu sa ZJN, član 76 i član 77. Naručioc ne sme da traži od ponuđača referencu da je
isporučio i ugradio sistem video nadzora državnim institucijama i da traži da su objekti bili javne
površine. Ovo su diskriminatorski uslovi čime je narušeno načelo obezbeđivanja konkurencije (ZJN

član 10). Imate pravo da tražite referencu od ponuđača da su ugrađivali sistem video nadzora, ali ne i
da određujete kome su prodati , i na kojoj likaciji su ugrahjeni „
Одговор 3:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
Председник Комисије
Владета Јовановић с.р.

