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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЗА ПОТРЕБЕ ITS-A
Број јавне набавке: 118/2018

Београд
март 2019. године

страна 2 од 2

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-344/2018-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-344/2018-3, Јавно предузеће „Путеви
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну
набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЗА ПОТРЕБЕ ITS-A
Број јавне набавке: 118/2018

У поглављу III ВРСТА, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, ЦЕНОВНИК, НАЧИН, РОК И
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мења се пасус Пренос података тако да сада гласи:
Добављач је у обавези да обезбеди адекватно софтверско решење за управљање
целокупним понуђеним системом бројања саобраћаја на предметној локацији. Софтверско
решење за управљање системом је потребно инсталирати на локацији Надзорни центар
Газела, при чему Понуђач обезбеђује један физички сервер/радну станицу са серверским
и/или десктоп лиценцираним Windows оперативним системом који ће омогућити несметано
функционисање и коришћење понуђеног софтверског решења. Да би се обезбедила
редудантност сервер мора поседовати RAID 1 скуп физичких дискова од најмање 2TB по
диску. Такође, у случају да понуђено софтверско решење користи неки од комерцијалних
система база података (нпр МS SQL Server, MySQL, и слично), Понуђач је у обавези да
обезбези све потребне лиценце како би систем функционисао у потпуности. Такође, Понуђач
се обавезује да обезбеди свеобухватан приступ бази података Наручиоцу на
администраторском нивоу, при чему сви подаци из базе морају бити такви да се могу даље
несметано користити преко софтверских алата које поседује или ће поседовати Наручилац.
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин
на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи:
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд,
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара –
Унапређење система за видео надзор за потребе ITS-a, ЈН бр. 118/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка
11. марта 2019. године до 12,30 часова.“
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3.
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи:
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 11. марта 2019. године до 13,00
часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282
у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену
пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“
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