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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне 

набавке добара – Опрема за видео надзор за потребе Дирекције за националне референтне 
лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.5/17 
 

 

Питање 1:  

 

„Молим Вас да у кокурсној документацији у техничком опису избаците фаворизујући HDCVI 

из разлога што на тржишту постоји и HDTVI систем“. 
 

Одговор 1:  
 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 

 

Питање 2:  

 
 

„Молим Вас да према закону о приватном обезбеђењу у додатни услов ставите и обавезну 
лиценцу ЛТ3 за понуђача који обавља монтажу опреме за техничку заштиту на објектима 
јавних предузећа и државних институција.“ 
 
 
Одговор 2:  
 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 
 

Питање 3:  

 
 
На страни 18/46 конкурсне документације, тачка 12 навели сте да понуда мора да садржи: 
„Каталог понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног 



  

производа, на основу којих се може, на недвосмислен начин, утврдити да карактеристике 
понуђеног производа у потпуности одговарају свим карактеристикама које је Наручилац 
захтевао у техничкој спецификацији из конкурсне документције. Поред наведеног, за камере 
типа 1, 2 и 3, понуђач је у обавези да достави  фотокопију сертификата за IP 67 заштиту од 
спољних утицаја или виши степен заштите, којим се доказује захтевани степен заштите од 
штетних спољних утицаја као што су честице прашине и вода. За кутије зa смештај напојних 
адаптера и прикључака на фиксну инсталацију, услов у погледу степена заштите од спољних 
утицаја, понуђач може доказивати и изјавом произвођача кутије.  
Наведена документа могу се доставити на српском или енглеском језику“. 
 
Да ли се као доказ да камера поседује степен заштите IP 67, сматра достава каталога за 
понуђени модле камере у ком се може видети да камера поседује степен заштите IP 67, ако 
није довољно, молимо вас за конкретнију информацију о ком сертификату се ради и ко 
издаје тражени сертификат. 
 
 
Одговор 3:  
 

 
Као доказ да камере поседују степен заштите IP 67 није довољно доставити само каталог у 
коме је наведено да камера поседује тражени степен заштите IP 67. Наручилац је у 
конкурсној документацији навео да су понуђачи у обавези да за наведене камере тип 1, 2 и 3, 
доставе фотокопије сертификата за IP 67 степен заштите. Наведене сертификате издају 
сертификациона тела која се баве овом врстом сертификације производа, односно 
тестирањем видео камера и других производа на степен заштите од спољних утицаја сходно 
IP 67 кодовима Међународне електротехничке комисије IEC (еквивалентно европском 
стандардима: ЕN 60529:1991 +A2:2013,  IEC 60529:1989 +A2:2013), отпорност на чврсте 
партикуле и течност. Прихватају се серитификати било које сертификационе куће из 
иностранства или земље, ако таква постоји у Републици Србији, која је нотификована да 
може да врши ову врсту тестирања и сертификације.  Овим сертификатом се потврђује да је 
степен заштите камере од спољних утицаја такав да у њу не могу да продру честице 
прашине и да је водоотпорна, што је и оправдан захтев за уређаје изложене атмосферским и 
спољним утицајима.    

 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


