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Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'' Београд 
 

 
Београд, Краљице Наталије 62. 

Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863 
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888 

 

ДБ: О14/52-5-1 

Датум: 20.11.2014. 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке мале вредности 

бр. M14/52 за 2014.  годину, систем за видео надзор 

ПИТАЊА: 

 

I  За ЈН бр. М 14/52  стоји да је то јавна набавка добара. У Обрасцу 3 Структура 

цена дата је опрема , а нигде није дато да се упише цена за инсталацију . У моделу 

уговора у члану 2 стоји " Испорука , монтажа и едукација о коришћењу су укључени у 

цену " 

Питање : Да ли се ЈН односи само на набавку опреме , или има и радова 

(инсталација , монтажа , едукација ... ) ? 

 

II Molimo Vas da nam dostavite tehničku dokumentaciju tražene opreme i objasnite 

način postavljanja kablova. 

 

III 

1. Molimo Vas da nam dostavite tehničku dokumentaciju tražene opreme i objasnite 

način postavljanja kablova. 

2. U konkursnoj dokumentaciji  nije definisana oprema i radovi za dovodjenje optičkog 

kabla u funkcionalno stanje 

3. Nije definisano napajanje kamera (nema napojne jedinice niti POE sviča) 
 

 

IV  

1. У предмету јавне набавке се не наводи услуга монтаже : 

Предмет јавне набавке- добра: систем за видео-надзор ГАК ''Народни фронт'' 

Потребна потврда да је у питању само испорука добара. У случају да је предмет набавке 

и услуга монтаже опреме недостаје начин инсталације каблова (узидна изведба или каналице) за 

систем видео 

надзора и структура цена извођења радова. 

2. У конкурсној документацији (CCTV - 16 KAMERA GAK) се наводе дужине каблова али 

у 

спецификацији цена није наведено. Да ли то значи да није предмет набавке? 

3. У конкурсној документацији (CCTV - 16 KAMERA GAK) наслов блок шеме је 

BLOK ŠEMA IP VIDEO NADZORA KLINIKЕ а истовремено на истом прилогу се наводи 

„CCTV DVR 



____________________________________________________________________ 

Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'' Београд 
 

KOMPLET IP“. Наведени подаци су у колизији. Обзиром на различите изведбе система 

видео надзора, 

молим за појашњење. 

4. У конкурсној документацији (CCTV - 16 KAMERA GAK) су наведена кућишта по 

степену заптивености 

IP 55 а у спецификацији цена су IP 65 и IP 66. Молим за потврду степена заштите. 

5. У спецификацији цена (ставка 19) се налази оптички кабл 50м. Да ли то значи да је без 

завршне обраде 

(сплајсовање)? 

6. У спецификацији цена (ставка 20) се наводи: 

RACK SMEŠTAJ OPREME-MONTAŽA NA ZID 

Нејасно је да ли се ради о монтажи вашег постојећег ормана за смештај опреме или је 

потребно понудити 

орман за смештај опреме за видео надзор. Ако је у питању набавка добра недостају 

параметри 

(карактеристике) за наведено добро. 

7. У спецификацији цена се наводи (ставка 21) „INDIVIDUALNA MEMORIJA KAMERA“. 

Обзиром да је количина 1, потпуно је нејасно на коју се од 16 камера односи. 

 
 
ОДГОВОРИ: 
 
У тендеру је дат посебан pdf file под називом Specifikacija opreme IP CCTV za GAK N FRONT  

који обухвата спецификацију камера са дужином зрака и углом који камера треба да 
покрива са дужинама траса и делимичним дужинама заједничког вођења траса као ои 
спецификацијом осталих елемената. 
 
Самим тим тендер подразумева испоруку и монтажу опреме са довођењем у 
функционални рад са едукацијом корисника, упутством, сертификатима и тд. 
 

У pdf file – у CCTV – 16 KAMERA GAK је на основама објекта дата потенцијална тачка 

монтаже и смер, угао и зрак камере – тј. ареал који би требало да покрива камера, са 
блок шемом система. 

Да нагласимо да је међуспратна висина до 3,5 м. 
 
Вођење каблова се врши делом кроз објекат до (75 % инсталације) по зиду изнад малтера у  
безхалогеним каналицама делом изнад спуштених плафона у бесхалогеним ребрастим  
ПВЦ цевима по зиду изнад малтера на одстојним обујмицама.  
Остали делови инсталације воде се по спољашњим зидовима (што скривеније) у ПВЦ 
каналицама.  
 
На порталу извршена измена Образца 3. 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


