РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Комисија за јавну набавку
Број: 404-11/2014-IV-04
Дана: 10.04.2014. године

Ч о к а, Потиска 20. , Тел: (0230) 71-620, Факс (0230) 71-175

Предмет: Одговори на постављена питања у поступку јавне набавке добара број 08/2014
Дана 09.04.2014. године Општина Чока, као Наручилац у поступку јавне набавке добара мале
вредности број 08/2014 – „Набавка опреме за видео надзор за О.Ш. Јован Поповић и за Хемијску
прехрамбену средњу школу Чока“ преко електронске поште примила је следећа питања:
1. Да ли је могуће добити, погледати, Идејни пројекат број П/06/13, који дефинише систем видео
надзора. Потребно нам је да сагледамо конфигурацију система (топологију), на свакој локацији.
2. На страни 5 тендерске документације , у ОПИС ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ, ставка 16, опис , свич, није
познато где се свич физички монтира?
3. На страни 5 тендерске документације , у ОПИС ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ, ставка 23, опис , оптички
кабал, које тачке у систему повезује?
4. Да ли је могуће да добијемо буџетску вредност јавне набавке ?
Одговор Комисије:
1. У конкурсној документацији „Прилог 2. -Општи подаци, техничке карактеристике, место и рок
испоруке добара“ садржи податке из Идејног пројекта број П/06/13 (сем података о безбедности и
здравља на раду и блок шеме система видео надзора (скица објекта О.Ш.)), које су потребне понуђачу
код састављања и подношења понуде. Из тог разлога наручилац не издаје понуђачима Идејни пројекат.
2. Свичеви се монтирају: један на позицији НВР уређаја (на који се спајају НВР, радна станица и
камере) а друга два на скроз бочним странама ходника код позиција крањих камера. Разлог поставке је
због евентуалне касније надоградње система.
3. Оптички кабл се поставља на позицији код НВР уређаја, а други крај завршава на бандери код
аутобуске станице. Овај оптички кабел се само физички поставаља без сплајсовања јер градска
оптичка мрежа предвиђена другим пројектом који још није изведен. Оптички кабл је предвиђен за
спајање целокупног система обе школе на градску оптичку мрежу и везу са локалном станицом МУП-а.
4. Сходно члану 61. Закона о јавним набавкама наручилац није дужан да објави процењену вредност
јавне набавке, то је дискреционо право наручиоца. Наручилац у предемтном поступку није објавио
процењену вредност јавне набавке у Конкурсној документацији, а неће ни доставити потенцијалним
понуђачима.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева;
2. Архиви.
Објавити:
1. на Порталу ЈН;
2. на интернет страници наручиоца.
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