Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/24
Датум: 21. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 17. маја
2018. године у 17.34 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Увидом у документацију уочили смо нелогичности у предмеру слабе струје:
У спецификацији “5_тис“, део „СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА“ наведено је да се
испоручи: "Корпоративна сервер лиценца софтвера и 19x лиценца за мрежне камере за
Еxпресс верзију софтвера за видео менаџмент система ИП видео надзора са
неограниченим бројем камера и истовремених корисничких конекција. Подршка за
симултано снимање, мониторинг уживо и преглед архиве у пуном протоку фрејмова
(фпс) са свих камера кроз стандардни wеб броwсер. Подршка за Мotion ЈПЕГ, МПЕГ-4
и Х.264 формате компресије, напредно претраживање архиве и управљање ПТЗ
камерама. Могућност надоградње додатних опционих модула за анализу слике,
детекцију остављених / уклоњених објеката, бројање објеката, рад са мапама,
препознавање регистарских таблица и сл. Могућност повезивања неограниченог броја
сервера у кластер.
Клијент-сервер апликација, кориснички интерфејс српском језику."
Тип Milestone Express.
Наведена верзија Milestone Express софтвера нема следеће наведене могућности
верзија нема корпоративне карактеристике (није могуће њено неограничено
проширивање, интеграција, повезивање итд..)
неограничен број камера (верзија је ограничена на 48 камера) неограничен број
истовремених корисничких конекција (верзија је ограничена на 5 конекција)
повезивање неограниченог броја сервера у кластер (верзија је ограничена на 1 сервер)
рад са мапама (верзија је ограничена на 1 мапу)

Тражене могућности има верзија из претходне ставке спецификације: Тип Milestone
Corporate. Молимо вас да ускладите верзије софвера или њихове потребне
карактеристике.

1. Одговор Комисије:
Корпоративна сервер лиценца софтвера и 10x лиценца за мрежне камере за Еxпресс
верзију софтвера за видео менаџмент система ИП видео надзора са максималним бројем
камера 48 и максимално 5 истовремених корисничких конекција. Подршка за симултано
снимање, мониторинг уживо и преглед архиве у пуном протоку фрејмова (фпс) са свих
камера кроз стандардни wеб броwсер. Подршка за Мотион ЈПЕГ, МПЕГ-4 и Х.264
формате компресије, напредно претраживање архиве и управљање ПТЗ камерама.
Могућност надоградње додатних опционих модула за анализу слике, детекцију
остављених / уклоњених објеката, бројање објеката, рад са мапама, препознавање
регистарских таблица и сл. Могућност повезивања неограниченог броја сервера у
кластер.
Клијент-сервер апликација, кориснички интерфејс српском језику.
Овај пункт се односи на систем видео надзора притворне јединице, која је потпуно
аутономна од система видео надзора целог објекта и чине је 10 ИП камера.
2.Питање заинтересованог лица:
Увидом у документацију уочили смо нелогичности у предмеру слабе струје:
У спецификацији “5_тис“, део „СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА“ наведено је да се
испоручи:
Корпоративна сервер лиценце софтвера и 119x лиценца за мрежне камере - ком. 1
Корпоративна сервер лиценце софтвера и 19x лиценца за мрежне камере-ком.1
што чини укупно 138 лиценци за мрежне камере.
У наставку спецификације наведено је да се укупно тражи 208+1+42+22=273 камере
Молимо вас да ускладите број потребних лиценци сходно њиховом распореду по
предвиђеним Корпоративним сервер лиценцама.
2. Одговор Комисије:
Део измењеног предмера 07-00 Систем видео надзора ће бити доступан на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
3.Питање заинтересованог лица:
1.1 Архитектура/06-00 Браварски радови/позиција 06-19 Фиксни унутрашњи прозори
Опис из предмера радова и достављених шема из пројектне документације нису
усаглашени. Који опис је меродаван обзиром на то да је у опису позије у предмеру
наведено ”Фиксни прозор од алуминијумских профила” а у шемама W, W-1 и W2
”Фиксни прозор од челичних профила”?
3. Одговор Комисије:
Меродаван је опис из предмера, у питању су алауминијумски профили.
4.Питање заинтересованог лица:
За испуњавање додатног услова под бројем 9.2. наведено је да се као доказ прилаже
”Уговор о осигурању од професионалне одговорности закљученог са друштвом
регистрованим за ову врсту осигурања, у складу са одредбама Правилника о условима
осигурања од професионалне одговорности (Службени гласник РС бр.40/15)”.

Да ли се прихвата као адекватан доказ копија полисе и копија општих услова уз полису?
Осигуравајуће куће издају документ који се зове полиса а не уговор.
4. Одговор Комисије:
Да, прихвата се као адекватан доказ копија полисе и копија општих услова уз полису.
5.Питање заинтересованог лица:
10.Технички капацитет/10.2 расположивост опремом и механизацијом
Као један од доказа наводи се ”Очитане важеће собраћајне дозволе са фотографијом
регистрационе налепнице (само за моторна возила)”
Како није прецизно дефинисано у захтеву, да ли се наведени доказ захтева само за:
Теретна возила (носивости мин 3т,8т)
Кипере (носивости мин 18т)
Аутодизалице (носивости мин 15т)
Багере (уколико је точкаш)
Утоваривач Комбиноване машине Грејдер Телехендлер?
5. Одговор Комисије:
Само за теретна возила и кипере ( укупно 12).

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоцa

