Датум: 19.12.2014.године
ТТ/СМ

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 35
Поштовани,
У прилогу дописа, достављамо Вам разјашњење 35 конкурсне документације,
Ово разјашњење 35 постаје саставни део конкурсне документације ВНД-181/14.
С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

___________________________
Љепосавка Видовић,дипл.правник
Прилог : разјашњење 35 конкурсне документације
Обавештење о наставку даљих активности Наручиоца
Обавештење о продужетку рока за доставу понуда

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ 35
Сходно захтеву једног од потенцијалних понуђача достављамо Вам следеће разјашњење:
Питање 1:
Са обзиром да у Србији постоје акредитоване лабораторије за испитивање тражених
стандарда SPRS EN60529 као и SRPS EN 62262, али не постоји сертификационо тело које би
могло да изда тражени сертификат молимо Вас да нам пошаљете сагласност да прихватате
извештај о испитивању по траженим методама (SRPS EN60529 и SRPS EN 62262) који је
урадила акредитована лабораторија из кога се може утврдити да уређаји одговарају
траженим стандардима (институт за нуклеарне науке „Винча“Београд, Институт за
превентиву Нови Сад и Електротенички институ Никола Тесла а.д.)
Пошто се на свим досадашњим јавним набавкама степен заштите неког производа као и
усаглашеност са стандардима и нормативима могла доказати извештајем о испитивању
акредитованих лабораторија, а мислимо да је вама као крајњем кориснику јако важно да
уређаји испуњавају тражене стандарде, а да вам није циљ да одређеног произвођача
дискредитујете иако његова опрема задовољава тражене стандарде.
Одговор 1.
У конкурсној документацији се наводи да доказ мора бити издат од стране сертификационог
тела. Извештај о испитивању у склопу траженог сертификата је један од услова за давање
стручне оцене да је испитивана опрема потпуно у складу са траженим стандардом. Ову
оцену даје сертификационо тело.
Прихватљиви су и важећи сертификати за стандарде издати од стране акредитованих
иностраних тела за које се на сајту Института за стандардизацију Србије даје веза са
међународним стандардима у којој се каже “овај стандард је идентичан са” одговарајућим
европским стандардом.
Ово разјашњење 35 постаје саставни део конкурсне документације.
Koмисија за јавну набавку
_____________________________________
Драган Бусарчевић,дипл.саоб.инж.

Датум: 19.12.2014.године
ТТ/СМ

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 36
Поштовани,
У прилогу дописа, достављамо Вам разјашњење 36 конкурсне документације,
Ово разјашњење 36 постаје саставни део конкурсне документације ВНД-181/14.
С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

___________________________
Љепосавка Видовић,дипл.правник
Прилог : разјашњење 36 конкурсне документације
Обавештење о наставку даљих активности Наручиоца
Обавештење о продужетку рока за доставу понуда

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ 36
Сходно захтеву једног од потенцијалних понуђача достављамо Вам следеће разјашњење:
Питање 1:
Поштовани, можете ли дати информацију где стране банке могу проверити да су средства за
јавну набавку ВНД 181/14 Куповина система за видео надзор са уградњом, обезбеђена, акко
би могли да издају гаранцију за овај посао.
Хвала унапред на брзом одговору.
Одговор 1.
У Службеном листу Града Београда број 50 од 23.06.2014.године, објављено је да су за
предметну јавну набавку, обезбеђена средства.
Како у 2014.години није извршена реализација набавке, средства ће биће пренета за
2015.годину.
Информација ће бити доступна након усвајања буџета Града Београда, за 2015.годину и
биће објављена у Службеном листу Града Београда.

Ово разјашњење 36 постаје саставни део конкурсне документације.
Koмисија за јавну набавку
_____________________________________
Драган Бусарчевић,дипл.саоб.инж.

Датум: 24.12.2014.године
ТТ/СМ

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 37
Поштовани,
У прилогу дописа, достављамо Вам разјашњење 37 конкурсне документације,
Ово разјашњење 37 постаје саставни део конкурсне документације ВНД-181/14.
С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

___________________________
Љепосавка Видовић,дипл.правник
Прилог : разјашњење 37 конкурсне документације

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ 37
Сходно захтеву једног од потенцијалних понуђача достављамо Вам следеће разјашњење:
Питање 1:
Молимо Вас за следеће разјашњење за Јавну набавку „Куповина система за видео надзор са
уградњом ВНД-181/14“
У случају заједничке понуде стране фирме и домаће фирме, код кадровских потреба која је
обавези да даје домаћа фирма (пет запослених, од тога један инжењер електротехнике и
један лиценцирани инжењер), молим Вас да нам појасните да ли изјаву о радно
ангажованим лицима дају обе фирме и да ли на изјави могу бити само кадрови из једне
компаније?
Одговор 1.
У случају подношења заједничке понуде, додатне услове у погледу капацитета испуњавају
учесници заједничке понуде кумулативно (заједно).
Питање 2:
Такође нас, у вези са тиме, интересује и шта је потребно приложити у документацији уз
изјаву о кадровском потенцијалу у том случају (вероватно сте упознати да у неким земљама
EU постоји Закон о доступности и поверљивости података за приватна лица, што сужава
избор докумената које је могуће припремити за страна приватна лица)?
Одговор 2:
Уколико део кадровског капацитета испуњава један од понуђача (учесник заједничке
понуде) исти доставља доказе надлежних органа издатих од институција у држави у којој
има седиште учесник заједничке понуде - нпр.правни основ ангажовања, уговор о раду,
доказ од службе за запошљавање из државе седишта или било који други доказ
ангажованости који држава седишта учесника заједничке понуде може издати.
Ово разјашњење 37 постаје саставни део конкурсне документације.

Koмисија за јавну набавку
_____________________________________
Татјана Трајковић,дипл.правник

Датум: 26.12.2014.године
ТТ/СМ

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 38
Поштовани,
У прилогу дописа, достављамо Вам разјашњење 38 конкурсне документације,
Ово разјашњење 38 постаје саставни део конкурсне документације ВНД-181/14.
С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

___________________________
Љепосавка Видовић,дипл.правник
Прилог : разјашњење 38 конкурсне документације

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ 38
Сходно захтеву једног од потенцијалних понуђача достављамо Вам следеће разјашњење:
Питање 1:
Молимо Вас за одговоре на следећа питања:
Заступамо страну фирму произвођача опреме за видео надзор, са којој имамо намеру да
наступимо у конзорцијуму. Партнер је већ извадио сву неопходну документацију за тендер
до датума који је важио као рок за претходни датум предавања понуде (24.10.2014.). Молим
Вас да нас обавестите која је документација која је добијена до тог датума, важећа за нови
рок предаје понуде 21.01.2015., а коју је документацију потребно поново извадити?
Одговор 1.
Дана 19.12.2014.године, на порталу ЈН и сајту ЈКП ГСП“Београд“ као и на порталу
Сл.Гласника РС, објављено је обавештење о продужетку рока за доставу понуда са датумом
отварања понуда 21.01.2015.године у 12,00 часова.
Сви докази који се достављају уз понуду морају бити прилагођени новом датуму за отварање
понуде, тј. уколико је захтевано да доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда, то значи да несме бити издат два месеца пре 21.01.2015.године.
Питање 2:
Да ли остају актуелни сви ранији контакти око договора за снимање објеката који су
предмет јавне набавке, а из претходног позива?
Одговор 2:
Да актуелни су контакти који су наведени у важећој конкурсној документацији.

Ово разјашњење 38 постаје саставни део конкурсне документације.

Koмисија за јавну набавку
_____________________________________
Татјана Трајковић,дипл.правник

Датум: 26.12.2014.године
ТТ/СМ

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 39
Поштовани,
У прилогу дописа, достављамо Вам разјашњење 39 конкурсне документације,
Ово разјашњење 39 постаје саставни део конкурсне документације ВНД-181/14.
С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

___________________________
Љепосавка Видовић,дипл.правник
Прилог : разјашњење 39 конкурсне документације

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ 39
Сходно захтеву једног од потенцијалних понуђача достављамо Вам следеће разјашњење:
Питање 1:
Питања везана за наставак набавке број ВНД-181/14
Да ли је потребно извадити нову документацију због паузе од два месеца? Мислим на писмо
о намерама, гаранције банке и слично?
Одговор 1.
Сва документа морају бити дата у складу са конкурсном документацијом, а у односу на
заказан термин отварања понуда, тј. 21.01.2015.године.

Ово разјашњење 39 постаје саставни део конкурсне документације.

Koмисија за јавну набавку
_____________________________________
Татјана Трајковић,дипл.правник

Датум: 31.12.2014.године
ТТ/СМ

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 40
Поштовани,
У прилогу дописа, достављамо Вам разјашњење 40 конкурсне документације,
Ово разјашњење 40 постаје саставни део конкурсне документације ВНД-181/14.
С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

___________________________
Љепосавка Видовић,дипл.правник
Прилог : разјашњење 40 конкурсне документације

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ 40
Сходно захтеву једног од потенцијалних понуђача достављамо Вам следеће разјашњење:
Питање 1:
Поштовани,
Молимо Вас да разјасните да ли се тражене референце у последњих 5 година пре
објављивања тендера рачунају од дана објављивања тендера или се могу рачунати и
накнадно са обзиром на овако дуг рок продужетка као и паузе јавне набавке?
Питање се односи на наведени део текста?
„
4. Да располаже пословним капацитетом што подразумева да:
-Да је у последњих 5 (пет) година, пре објављивања позива за подношење понуда, Понуђач
испоручивао системе видео надзора и сигурносни систем и да за исте није имао нерешених
рекламација које се односе на квалитет или сигурност система, у најмањем укупном износу
од 250.000.000 (двестотинепедесет милиона) РСД од чега минимум 50% мора да се односи
на испоруку система видео надзора“
Одговор 1.
Наручилац остаје у свему према захтевима из конкурсне документације за услове за
пословни капацитет, тј. да референце обухватају период од последњих пет година, пре
објављивања позива за подношење понуда.
Ово разјашњење 40 постаје саставни део конкурсне документације.
Koмисија за јавну набавку
_____________________________________
Татјана Трајковић,дипл.правник

Датум: 31.12.2014.године
ТТ/СМ

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 41
Поштовани,
У прилогу дописа, достављамо Вам разјашњење 41 конкурсне документације,
Ово разјашњење 41 постаје саставни део конкурсне документације ВНД-181/14.
С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

___________________________
Љепосавка Видовић,дипл.правник
Прилог : разјашњење 41 конкурсне документације

ПРЕДМЕТ: Добра: КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ
(назив и ознака из општег речника набавке: Систем видео надзор - 32323500)
ВНД-181/14
РАЗЈАШЊЕЊЕ 41
Сходно захтеву једног од потенцијалних понуђача достављамо Вам следеће разјашњење:
Питање 1:
Поштовани,
Moлимо Вас да разјасните да ли су референце произвођача опреме које су набављене пре
привремене обуставе поступка и даље валидне (пре 16.10.2014.), тј. да ли је обавезно имати
оверену референцу произвођача са датумом не дужим од одређеног рока или не?
„
Изјава понуђача коју прати изјава произвођача опреме да је опрема понуђеног типа и
произвођача у последњих 5 (пет) година пре објављивања позива за подношење понуда
инсталирана у најмање 2000 транспортних возила у области јавног превоза. Изјава мора да
садржи податке о врсти и броју транспортних возила и контакт податке крајњих корисника
(назив крајњих корисника, име и презиме контакт особе, број телефона за контакт, е-mail
адреса). Уз изјаву доставити потврде произвођача о броју (количини) испоручене и
инсталиране опреме. Потврде морају да садрже податке о врсти и броју транспортних
возила и назив и количине опреме која је испоручена и инсталирана и контакт податке
крајњих корисника (назив крајњих корисника, име и презиме контакт особе, број телефона
за контакт, e-mail адреса)“
Одговор 1.
Да, захтевани доказ мора да покрива период 5 година пре објављивања јавног позива за
подношење понуда – прекид услед уложеног захтева за заштиту права не утиче и не односи
се на овај захтевани доказ, већ су сви остали захтевани докази се везују сходно Закону о
јавним набавкама за датум отварања понуда.
Ово разјашњење 41 постаје саставни део конкурсне документације.
Koмисија за јавну набавку
_____________________________________
Татјана Трајковић,дипл.правник

