ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Данa: 21.03.2016.
Број:ЈН 166/15-9
На основу члана 63 ст.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 68/15 )
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности добара СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА
И АЛАРМНИ СИСТЕМИ (АЛАРМНИ СИСТЕМ, СА УСЛУГОМ ИНСТАЛИРАЊА) за 2015.
годину ( за потребе ШГ „Сомбор“), сходно својим овлашћењима, доноси
ОДЛУКУ О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку услуга - добара СИСТЕМ ВИДЕО
НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ (АЛАРМНИ СИСТЕМ, СА УСЛУГОМ ИНСТАЛИРАЊА) за
2015. годину ( за потребе ШГ „Сомбор“), покренута Одлуком наручиоца бр. ЈН 166/15-3 од 30.12.2015.
године.
Конкурсна документација из ст.1 ове одлуке мења се на следећи начин:
I У прилогу бр.3-страна бр 5-7 - Образац ''Техничке карактеристике ( спецификације) се
мења и гласи:

- иза табеларног дела мења се реченица:
''Напомена: GSM обезбеђује Наручилац'' и сада гласи
''Напомена: GSM картицу обезбеђује Наручилац''
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин
ШГ „СОМБОР“ Сомбор

Прилог бр.3

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ )
Увођење алармног система састоји се од 2 посебна алармна система за сваки објекат
појединачно. Сваки појединачни систем се састоји од алармне централе са напајањем и резервним
батеријским напајањем, мреже припадајућих PIR сензора по просторијама повезаних инсталацијом, сп
ољном антисаботажном и самонапајујућом сиреном, као и аутоматским GSM дојавним системом ( за
један објекат). Алармна централасе укључује посебном комбинацијом нумеричке шифре преко
нумеричког комуникатора, тако је активиран систем након радног времена. У случају повреде
простора, алармна централа активира спољну сирену и аутоматски генерише SMS поруке и позиве на
програмиране бројеве.
Наредног дана по уласку у објекатистом шифром се деактивира алармна централа.
Алармни уређај: Инфо пункт ''Карапанџа'' Бачки Моноштор
Ред.бр.

Опис

1

Paradox алармна централа или одгов.10 зона, 2 партиције, 2 PGM
излаза, комуникатор, испунава EN 50131 сигурносни стандард
ниво2,5 улаза за зоне (10 са дуплирањем) + маx.15 зона на
тастатурама, маx. 24 додатне зоне (укупно маx.32 зоне), маx. 16
PGM-ова, могућност прикључења бежичн их сензора преко
RTX3, StayD функција, 4-жична магистрала
Paradox LED или одгов.шифратор за 10 зона -жични
(за MG5000, MG5050 и Spectra SP) 1 зона, 3 паник тастера1 зона,
3 паник тастера K 10V
ParadoxDomet12m или одгов., видни угао 110º, дуал елемент
сензор, испунава EN50131 сигурносни стандардниво 2,100%
дигитални сензор, Digital Auto Pulse -обрада сигнала, аутоматска
температурна компензација, аутоматска импулсна обрада
сигнала, метална заштита од RF и ЕМ сметњи, тампер прекидач.
DG 5535
Метална кутија за алармне централе димензија (280x280x80mm)
СА ТАМПЕРОМ
Спољна сирена, дуплозаштицена са лампом,125dB/1m,
поликарбонско спољно кућиште без акумулатора, 7Ah
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Акумулатор 12V; 7 Аh
GSM терминал, универзална GSM дојава 900/1800Mhz
Алармни кабл 6x0,22
16x25x2000mm каналице самолепљиве са поклопцем
Инсталација, сетовање, обука паушално

Јед.мере

Kоличина
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Напомена: GSM картицу обезбеђује Наручилац
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Алармни уређај: Ловачка кућа ''Храстовача'' ШУ''Суботица
Ред.бр.

Опис

1

Paradox алармна централа или одгов.10 зона, 2 партиције,
2 PGM излаза, комуникатор, испунава EN 50131 сигурносни
стандард ниво2,5 улаза за зоне (10 са дуплирањем) + маx.15 зона
на тастатурама, маx. 24 додатне зоне (укупно маx.32 зоне), маx.
16 PGM-ова, могућност прикључења бежичн их сензора преко
RTX3, StayD функција, 4-жична магистрала
Paradox LED или одгов.шифратор за 10 зона -жични (за MG5000,
MG5050 и Spectra SP) 1 зона, 3 паник тастера1 зона, 3 паник
тастера K 10V
Paradox Domet12m или одгов., видни угао 110º, дуал елемент
сензор, испунава EN50131 сигурносни стандардниво 2,100%
дигитални сензор, Digital Auto Pulse -обрада сигнала, аутоматска
температурна компензација, аутоматска импулсна обрада
сигнала, метална заштита од RF и ЕМ сметњи, тампер прекидач.
DG 5535
Метална кутија за алармне централе димензија (280x280x80мм)
СА ТАМПЕРОМ
Спољна сирена, дуплозаштицена са лампом,125dB/1m,
поликарбонско спољно кућиште без акумулатора, 7Ah
Акумулатор 12V; 7 Аh
Алармни кабл 6x0,22
16x25x2000mm каналице самолепљиве са поклопцем
Инсталација, сетовање, обука паушално
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Јед.мере

Количина

ком

1

ком

1

ком

4

ком

1

ком

1

ком
m
ком

2
100
35

Уколико понуђач понуди ''одговарајућа'' добра дужан је да у обрасцу понуде ( Прилог бр.
6. Конкурсне документације ) упише назив/опис добра које нуди и да достави узорак и
произвођачку декларацију за понуђене еквиваленте као доказ да је понуђено добро
одговарајућег квалитета и карактеристика у односу на тражено добро. Уколико исти не упише
назив/опис одговарајућег добра сматра се да нуди захтевано добро.
ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВEЗИ ДА ОБАВИ ОБИЛАЗАК
ЛОКАЦИЈЕ И УПОЗНА СЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА КОЈИМ СЕ УГРАЂИВАТИ
АЛАРМНИ СИСТЕМИ.
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ И ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ.
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОЛАЗАК НАЈАВИ ЈЕДАН (1) ДАН РАНИЈЕ.
ОБИЛАЗАК ЈЕ МОГУЋЕ ИЗВРШИТИ У ПЕРИОДУ ОД 07-14 ЧАСОВА
КОНТАКТ ОСОБА ЗА ЛОКАЦИЈЕ:
Инфо пункт ''Карапанџа'' ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор – Биљана Латић, тел:062/800 53 23
Ловачка кућа ''Храстовача'' ШУ ''Суботица'' - Норберт Гараи, тел: 062/800 53 77.
Наручилац је овлашћен да врши контролу испорученог добра на месту пријема, током и после
испоруке. Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају
уговореном квалитету и стандардима, Купац има права, односно Продавац има обавезе према
одредбама купопродајног уговора ( Модел уговора ).
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2. РОК, И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Рок испоруке и уградње: 5 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке и уградње: Инфо пункт ''Карапанџа'' ШУ''Козара'' Бачки Моноштор и Ловачка кућа
''Храстовача'' ШУ''Суботица
3. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок на опрему: ______ ( мин. 24 месецa)
Гарантни рок на изведене радове: _____ ( мин. 12 месеци)
Понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави произвођачки декларацију (техничку )
/спецификацију, на српском језику, којима се потврђује да испоручена добра испуњавају све захтеве у
погледу техничких карактеристика.
Понуђач је дужан да достави и исправно попуњен и оверен гарантни лист као и упутство за употребу.
Понуђач је обавезан да у складу са условима произвођачке гаранције у гарантном року изврши
поправку неисправног добра, набавку и уградњу резервног дела и отклањање квара о свом трошку,
довођењем добра у исправно стање.
Наручилац задржава право контроле квалитета и усаглашености са траженим карактеристикама код
овлашћене ( акредитоване ) контролне институције.
Место и датум
_____________________________

МП

Потпис Понуђача
______________________
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II У осталом делу текста конкурсна документација се не мења.
III Понуђачи су дужни да уз Понуду обавезно доставе измењен Образац (Прилог 3) додат
овим изменама конкурсне документације.
IV Обзиром да је наручиоц изшио измену Конкурсне документације у року мањем од осам дана
од дана истека рока за подношење поднуда, продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредености добара- добара ’’СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ
(АЛАРМНИ СИСТЕМ, СА УСЛУГОМ ИНСТАЛИРАЊА) за 2015. годину ( за потребе ШГ
„Сомбор“)’’, године до 29.03.2016. године до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 29.03.2016. године у 10,30 часова у дирекцији ШГ „Сомбор“
Сомбор, Апатински пут 11.

.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Васо Рокнић, дипл.инж.шум.
________________________
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