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Одговор на питање у вези са Конкурсном документацијом за
јавну набавку мале вредности добара бр.1-НАБАВКА ОПРЕМЕ
ЗА ВИДЕО НАДЗОР САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БРУС СА УГРАДЊОМ-

Питање постављено од стране Горана Јанковића од 07. августа 2019
године
Питање
Поштовани, у вези ваше конкурсне документације, потребна су нам следећа
појашњења. За овакав посао, потребан је пројекат, оверен од овлашћеног лица које
излази на терен и дефинише трасу, потребни капацитет, инфраструктуру и остале
параметре. Ми као понуђачи дајемо предлог потребне опреме. Немате надзорног орган
који има сертификат, да може да прати радове. Значи треба да отпоштујете техничке
захтеве. Такође нема просторије где се уграђује опрема. Нема заштите опреме, као и
дозволе од локалних органа, за постављање каблова на стубове који су у чијем
власништву. Питање ко врши надзор на камерама, и по чијем овлашћењу? Ко даје
сертификат да је ова понуђена опрема адекватна за овај вид осматрања јавног
простора, саобраћајница. Ово је део питања, а и сама документација даје увид да је неко
написао специфакицију, а нема имена, и иза које стоји. Ко је саставио спецификацији
толико стручан, да познаје детаље опреме. Питања је много. Много неправилности који
указују да је конкурс ван законских норми. Молимо за појашњења?

Одговор
Општина Брус се налази у трећој категорији угрожености па је довољно да се уради
пројекат изведеног објекта (ПИО), на основу члана 19. Правилника о садржини, начину
и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката (Сл.гласник РС, број 72/2018).
Дозволу за стубове је општина дужна да обезбеди, а имајућу у виду да је општина Брус
власник стубова расвете по граду и она издаје дозволу за коришћење стубова, дозвола
ће се накнадно издати.
Што се тиче адекватности опреме извођач је дужан да испоручи одговарајуће атесте
опреме да испуњавају услове, а и напоменом је назанчено да наведени модели и брендови
опреме могу бити замењени другим одговарајућим.

Обилазак локације је обавезан како би се видело где се опрема инсталира и куда иде
инсталација опреме која je предмет јавне набавке и како би се добиле све неопходне
информације потребне за припрему понуде понуђача на основу траженог.

Власник опреме је општина Брус, а корисник је Полицијска станица Брус где ће опрема
бити инсталирана.

