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Предмет:
Одговори на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку добара - за јавну набавку
мале вредности – ВИДЕО НАДЗОР
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-10/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije,
JNMV-D-10/2019– VIDEO NADZOR

1. U toku obilaska lokacija Slatina i Ježevica, dana 10.7.2019. niste mogli da nam date preciznu
informaciju kako je predviđeno da navedeno lokacije budu povezane sa baznom lokacijom Ljubić.
Naime, u specifikaciji opreme na navedenim lokacijama predviđeno je sledeće:
- Mikrotik LHG XL/HP5, Mikrotik SXT5 NDR2 2 комада носач, каблови, конектори,
сетовање, монтажа.
Nije najjasnije šta je 2 komada, da li je potrebno ponuditi po 2 antene (ukupno 4 po lokaciji) ili
ste mislili na 2 komada nosača za 2 tipa antena koje ste specificirali?
Takođe, kako je onda zamišljena bežična komunikacija navedenih lokacija sa Ljubićem. Ukoliko
je na obe lokacije potrebno postaviti po dve antene, onda se te dve lokacije povezuju još sa nekim
lokacijama.
Molim Vas da nam precizno odgovorite na navedena pitanja, kako bi svi ponuđači znali šta je
potrebno ponuditi, jednu, dve ili četiri antene, kao i način povezivanja navedenih lokacija.

OДГОВОРИ:
1. Одговор: Имајући у виду физичку удаљеност и физиономију терена
локација Слатина и Јежевица, као и специфичности које те локације носе, у
односу на базну станицу Љубић, спецификацијом захтевамо по два комплета
опреме, дакле онако како је у табеларном приказу наведено. Неопходно је
указати пажњу на следеће, наиме, додатни услов Наручиоца – „Детаљно
упознавање са локацијом Наручиоца“, који подразумева обилазак свих 11
локација, односно 13 локација (локације постављања опреме за систем видео
надзора, базна станица Љубић и локација снимача – управна зграда
Наручиоца), подразумева анализу и сагледавање стања и специфичности
сваког од наведених места. Понуђач је у могућности да искаже све додатно
што је неопходно за постављање у рад и функционисање целовитог система,
путем последње позиције у оквиру табеларног приказа структуре цена –
„Остали неспецифицирани монтажни материјал“, а у складу са својом
проценом и искуством.

За Комисију наручиоца
Ненад Вукосављевић с.р.


