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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР И ОПРЕМА ЗА СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР,
ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2
И ТО ЗА ПАРТИЈУ 2 - ОПРЕМА ЗА СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР
ЈНОП 6/2016

Путем мејла Наручилац је дана 18.04.2016.године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне
документације за јавну набавку добара - опрема за видео надзор и опрема за систем за
видео надзор, обликован по партијама од 1 до 2 и то за Партију 2 - опрема за систем за
видео надзор у оквиру којег су постављена следећа питања:
„1. На страни 4. Конкурсне документације наведено је да треба да се понуди услугу
одржавања система активне (CISCO) опреме? Молим вас ако можете да нам
одговорите које моделе CISCO уређаја поседујете.
2. На страни 4. Конкурсне документације у оквиру Планског одржавања, под ставком
2, наведено је да треба да се ради инсталација нових верзија. Молим вас ако
можете да нам одговорите који тип лиценци користите (basic, enterprise или
extended), и који ниво upgrade треба да се уради.“
Комисија за јавну набавку сачинила је дана 19.04.2016. године Додатне
информације/појашњења бр.1 где су дати следећи одговори:
1. Опрема Cisco у систему видео надзора састоји се од:
 Централног switcha Cisco 4503,
 Switcheva, који су распоређени по дистрибутивним чвориштима: Cisco
3560G-8-портни и 48-портни, Cisco 2960-24 портни.
С обзиром на обимност система, конкурсном документацијом је предвиђена обавеза
понуђача да, пре давања понуде, изврше увид у постојећи систем за видео надзор у
Скупштини и Покрајинској влади АПВ, како би се обезбедило да опрема и одржавање који
су предмет понуде у потпуности одговара постојећем стању система за видео надзор. Као
доказ да је извршен увид у постојећи систем, понуђачи су дужни да као саставни део
своје понуде доставе обострано потписан и од стране понуђача печатиран образац
потврде о извршеном увиду, који је дат у конкурсној документацији (ОБРАЗАЦ VI/13).
2. Инсталација нових верзија софтвера (овде се мисли на софтвер ICAT-OTC тј.
софтвер за олакшавање надзора и детектовање осветљених предмета) јесте у планском
одржавању као ставка и радиће се upgrade по потреби. У питању је premium лиценца,
када је у питању сам софтвер за видео надзор (Netavis NCL Premium NUL-P).
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се
објављује на
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и
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