ОБАВЕШТЕЊЕ број 2

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН
БРОЈ 06/2015

Предмет: Додатна објашњења за јавну набавку добара – Куповина додатне опреме
за проширење система видео надзора, ЈН број 06/2015 у поступку јавне набавке мале
вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) у
даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку
јавне набавке мале вредности добара – Куповина додатне опреме за проширење
система видео надзора, ЈН број 06/2015.
Обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда путем e-mail-a стигла
питања, којим се траже додатна разјашњења предметне конкурсне документације.
Питање бр.1:
Који кабли сте предвидели за пренос видео сигнала са камера? Која су
максимална растојања од камера до снимача? Уколико сте предвидели пренос
УТП каблом, да ли гарантујете да ће квалитет слике бити одговарајући?
Одговор бр.1:
Предвиђен је UTP кабл, максимално растојање од камере до DVR-a је 300м. За
унутрашње повезивање предвиђен је коаксијални кабл.
Питање бр.2:
На који начин сте планирали пренос HDCVI сигнала преко обичних балуна и да ли
гарантујете да ће на тај начин пренети видео сигнал бити задовољавајући?
Одговор бр.2:
У складу са горе наведеним питањем извршена је Измена и допуна Конкурсне
документације која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Питање бр. 3
да ли можете да нам дефинишите тип напајања (12В/1А, 12В/2А, 12В/5А итд.),
зашто стоји напајање за више камера, а број напајања је исти као и број камера?

Зашто сте у делу монтаже и повезивања опреме предвидели повезивање 20 ком
напајања када их има укупно 30 ком?
Одговор бр.3
У складу са горе наведеним питањем извршена је Измена и допуна Конкурсне
документације која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу ЈН и интернет страници
наручиоца.

У Нишу, 08.05.2015. године
Комисија за ЈН бр. 06/2015

