ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
Ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Адаптација и опремање простора подрума и приземља

пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу;
ПИТАЊA :

ОДГОВОРИ :
Одговор на питање 1:
У питању је пропуст у пројекту. Након појашњења наведене позиције од стране одговорног
пројектанта, констатовано је следеће: Позиција се не односи на тавански простор који није
предмет пројекта, већ управо на простор сутерена и подрума.
Одговор на питање 2:
Пројектом је предвиђена испорука и изградња система видео надзора, алармни систем и
систем контроле приступа. Намера Наручиоца је да сва три система техничке заштите
интегрише у једну платформу. У том смислу, у делу Техничких спецификација, тачка 6.
Опремање простора, свако од ових посебних поглавља има позицију ''Програмирање
параметара система и пуштање у рад, функционално испитивање карактеристика система'',
предвиђено је да се изврши интеграција система техничке заштите. Софтвер који треба да
обезбеди наведено, треба да буде обухваћен кроз ове позиције, а исти треба да буде изабран
од стране потенцијалног понуђача у складу са понуђеном опремом. Из наведеног разлога се
захтева наведени додатни услов, да је понуђач у периоду од најдуже 5 година од дана
објављивања позива за подношење понуда, извео радове на испоруци и уградњи система
интегрисане техничке заштите који интегрише системе видео надзора, алармни систем и
систем контроле приступа у једну платформу – на најмање 3 објекта у укупном износу од
1.500.000,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а.
Одговор на питање 3:
У делу Техничких спецификација, тачка 6. Опремање простора – Мултимедијална опрема, под
тачкама 3 до 7, наведене су позиције које се односе на конференцијски систем. У том смислу
се захтева додатни услов да је понуђач у периоду од најдуже 5 година од дана објављивања
позива за подношење понуда, извео радове на испоруци и уградњи минимум једног
конференцијског система.
Одговор на питање 4:
Уређај са датим карактеристикама је АЛАРМНА ЦЕНТРАЛА, како је и наведено у опису
позиције. Централни уређај на који су повезани сви други елементи система против провалне
заштите је наведена алармна централа која обезбеђује све пристигле информације, управља
радом система на објекту и шаље информације на телефон или у центар за дојаву фирме за
техничку заштиту која може, зависно од уговора, одмах послати интервентну екипу. Системом
се једноставно управља употребом даљинског управљача, LCD тастатуром са порукама на
сопственом језику или графичких тастатура које су због једноставности употребе нарочито
омиљене. Надоградњом алармног система различитим модулима, могуће је управљати и
контролисати све догађаје који се одвијају у одсуству власника, од рецимо видео и аудио
надзора простора, до паљења и гашења расвете, ТВ и других видео и аудио уређаја и
климатизације. Из наведеног проистиче и сврха. У погледу интеграцијског софтвера, одговор је
дат кроз одговор на питање број 2.
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