Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša
KLASA: 406-01/20-02/71
URBROJ: 2186/01-06/7-20-6
Varaždin, 7. kolovoza 2020.
Evidencijski broj nabave: 54-20/JN

SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI
PREDMET: 1. pojašnjenje/izmjena Dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave
opreme za videonadzor javnih površina Grada Varaždina (proširenje)
- dostavlja se.
Naručitelj obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte da je 7. kolovoza 2020.
godine objavio Prvu Izmjenu Troškovnika koja obuhvaća izmjenu pod rednim brojem 1.14 i
1.15 na način da sada glasi:
1.14. Najam IT infrastrukture od
teleoperatera, koja uključuje link od
100 Mbit/s simetrično, na poziciji
postojećeg razvodnog ormara REKO
(Razvodno Energetski i
Komunikacijski Ormar) na kabelskoj
trasi novo instaliranih kamera na
lokaciji "Park mladih" do nadzornog
centra/servera u vlasništvu grada
Varaždina, uz prihvaćanje traženih
tehničkih uvjeta.
Testiranje novo instaliranog linka
teleoperatera prema nadzornom
centru/serveru grada Varaždina,
OKS-u (Operativno komunikacijski
centar policijske uprave Varaždin) i
komunalnom odjelu (komunalni
redari) grada Varaždina.
Ponudi priložiti sljedeću
dokumentaciju kojom Ponuditelj
dokazuje tehničku i programsku
(software) kompatibilnost sa
postojećim sustavom video nadzora
javnih površina grada Varaždina i
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postojećim integracijskim rješenjem
komunalnog prometnog redarstva
(naplata prometnih prekršaja,
parkiranja i sl.):
1. Izjavu Ponuditelja sa
odgovarajućom tehničkom
dokumentacijom teleoperatera, da će
osigurati kvalitetan i pouzdan sustav
prijenosa video signala od lokacije
"Park mladih" do nadzornog
centra/servera u vlasništvu grada
Varaždina, uz prihvaćanje traženih
tehničkih uvjeta.
2. Izjavu Ponuditelja sa
odgovarajućom tehničkom
dokumentacijom, da proširenje
sustava video nadzora grada
Varaždina koje je predmet ovog
troškovnika, u cijelosti kompatibilan
sa postojećim sustavom video
nadzora (BVMS - Bosch i Supervisor).
3. Izjavu Ponuditelja sa
odgovarajućom tehničkom
dokumentacijom, da je ponuđeno
rješenje video nadzora kompatibilno
sa postojećim programom Supervisor
u integraciji sa ParkIS (RAO d.o.o.) informacijski sustav razvijen za
komunalno prometno redarstvo koji
koristi Komunalno prometno redarstvo
grada Varaždina.

1.15

Uvezivanje novo instaliranih mrežnih
kamera u sustav OKS-a (Operativno
komunikacijski centar policijske
uprave Varaždin)
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Sve ostale odredbe dokumentacije o nabavi ostaju važeće i nepromijenjene.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

