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Опис на работите
2
Набавка ,испорака и монтажа на Правоаголна LED светилка за
надградна монтажа со тело изработено од анодизиран екструдиран
алуминиум и заштита на оптиката со UV-стабилизиран поликарбонат.
Димензии на светилката не поголеми од 240x220мм. Напојување на
светилката интегрирано во самата светилка од 100-240V. Оптички блок
составен од високоефикасни LED диоди со вкупна моќност од 40-45W,
светлосна ефикасност од 2000lm-2150lm. Температура на боја 4000К.
Степен на заштита мин IP66, мин IK06. индекс на светлосна ефикасност
L.O.R =100%. Животен век не помал од 50 000 работни саати (70% од
инцијалнот светлосен флукс) без потреба за одржување. Оптички
систем ротосиметричен,средносноснопен од 20-25º. Испорака комплет
со алуминиумски држач за монтажа на фасада(столбови) со можност за
ротација 150º по вертикала и 150º по хоризонтала. Светилките треба да
ги исполнат најмалку техничките карактеристики кои се опишани во
следните стандарди: EN 60598-2-1, EN61347-2, EN62493:2010 или
еквовалентно како и и методите на мерење на карактеристиките на
радиопречките на електричните светлосни уреди према EN 55015:2006
или еквивалентно. Светилка да биде со светлотехничка крива
еквивалентна како во прилог бр.1

Ед.
мера

Кол.

4

5

пар.
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Набавка ,испорака и монтажа на Правоаголна LED светилка за
надградна монтажа со тело изработено од анодизиран екструдиран
алуминиум и заштита на оптиката со UV-стабилизиран поликарбонат.
Димензии на светилката не поголеми од 320x280мм. Напојување на
светилката интегрирано во самата светилка од 100-240V. Оптички блок
составен од високоефикасни LED диоди со вкупна моќност од 68-73W,
светлосна ефикасност од 4350lm-4500lm. Температура на боја 4000К.
Степен на заштита мин IP66, мин IK06. индекс на светлосна ефикасност
L.O.R =100%. Животен век не помал од 50 000 работни саати (70% од
инцијалнот светлосен флукс) без потреба за одржување. Оптички
систем ротосиметричен,тесноснопен од 10-15º. Испорака комплет со
алуминиумски држач за монтажа на фасада(столбови) со можност за
ротација 150º по вертикала и 150º по хоризонтала. Светилките треба да
ги исполнат најмалку техничките карактеристики кои се опишани во
следните стандарди: EN 60598-2-1, EN61347-2, EN62493:2010 или
еквивалентно како и методите на мерење на карактеристиките на
радиопречките на електричните светлосни уреди према EN 55015:2006
или еквивалентно. Светилка да биде со светлотехничка крива
еквивалентна како во прилог бр.2
Набавка ,испорака и монтажа
на правоаголна LED светилка за
надградна монтажа со тело изработено од анодизиран екструдиран
алуминиум и заштита на оптиката со UV-стабилизиран поликарбонат.
Димензии на светилката не поголеми од 320x280мм. Напојување на
светилката интегрирано во самата светилка од 100-240V. Оптички блок
составен од високоефикасни LED диоди со вкупна моќност од 68-73W,
светлосна ефикасност од 3600lm-3750lm. Температура на боја 4000К.
Степен на заштита мин IP66, мин IK06. индекс на светлосна ефикасност
L.O.R =100%. Животен век не помал од 50 000 работни саати (70% од
инцијалнот светлосен флукс) без потреба за одржување. Оптички
систем ротосиметричен,широкоснопен од 90-100º. Испорака комплет со
алуминиумски држач за монтажа на фасада(столбови) со можност за
ротација 150º по вертикала и 150º по хоризонтала. Светилките треба да
ги исполнат најмалку техничките карактеристики кои се опишани во
следните стандарди: EN 60598-2-1, EN61347-2, EN62493:2010 или
еквивалентно, како и и методите на мерење на карактеристиките на
радиопречките на електричните светлосни уреди према EN 55015:2006
или еквивалентно. Светилка да биде со светлотехничка крива
еквивалентна како во прилог бр.3
Насочување на светилките согласно дефинираните агли во
фотеметриската пресметка и испитување на инсталацијата
Oтварање шлицеви и поправка на оштетени места од новопоставени
инсталации на ѕидови и плафони од гипс картон со ширина 10см
Набавка, испорака и полагање кабел тип PP00-Y 3x2,5mm2 поставен во
заштитно гибливо црево за надворешна употреба ф16 или еквиваленто
Набавка, испорака и монтажа на ОГ дозни со димензии 80/80/40мм
IP65 или еквиваленто за надворешна употреба
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Опис на единечен УПС систем од 250кW:
Изведба: монолитна, со можност за поврзување на повеќе уреди во паралелна врска
Топологија Online DoubleConversion VFI
Влезни параметри
Трифазен влез, влезен напон 3 x 400 Vac+ N (+20 % / -15 % при 100% оптеретување)
Влезна фреквенција 42 – 70 Hz
Влезен фактор на моќност > 0,99
Вкупна струјна дисторзија THDI < 5 %
Можност за soft start
Излезни параматри
Излезна моќност минимум 250 kW
Номинална излезна фреквенција 50/60 Hz
Номинален излезен напон 220/380, 230/400 (default), 240/415 V
Издржливост на преоптоварување:

Во инвертер мод 125 % : 10 минути, 150 % : 60 секунди
Форма на излезен напон синусоидна
THD за линеарно оптоварување <2 %;
Батерии
Тип на батерии VRLA со 10-годишен животен век по EUROBAT стандарди или
екваливалентно
Номинален напон на батериското поле 432 - 480 Vdc
Општо
Максимална дисипација по модул N*3552 BTU/h, каде N = број на модули
Температура на околина -10 to +40 °C (operating), -20 to +60 °C (storage)
Релативна влажност 95 % максимум
Класа на заштита минимум IP20
Систем на ладење Multi-fan
Исполнети стандарди
Безбедност IEC 62040-1 или екваливалентно
EMC IEC 62040-2 или екваливалентно
Дизајн IEC 62040-3 или екваливалентно
Систем контролер

LCD Дисплеј панел
Останати индикатори Звучен аларм
Mинимум 3 влезни/излезни суви контакти
Комуникациски порти: сериска, мрежна, УСБ
Вградена картичка за далечински надзор (SNMP/web)
Комуникациски протоколи RS232, RS485, TCP/IP, SNMP, Modbus
Вклучен сензор за температура и влажност
Софтвер за мониторирање и управување на повеќе системи во мрежа
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1. Вовед
За пптребите на Кривишнипт Суд вп Скппје, за ппдпбруваое на рабптеоетп, за
ппстигнуваое ефикасна судска спрабптка прптив прганизиранипт криминал какп и за
реализација на прпграмата за далешинскп сведпшеое и защтитен сведпк, пптребнп е
да се имплементира централна лпкација за врщеое на видеп кпнференции, лпцирана
вп главната судница вп Кривишнипт Суд вп Скппје.

2. Опис на системот

Бр. Опис на Прпдуктпт
1 Видеп кпнферененциски уред за главната судницата вп Кривишен Суд

Мерка
парче

Кпл.
1

Камера за автпматскп лпцираое, зумираое и прикажуваое на
гпвпрникпт
Видеп кпнференциски уред за далешна лпкација
IP аудип кпнференциски телефпн
Централен сервер за управуваое и администрираое
Десктпп видеп апликација
Мпбилен уред сп ХД камера
Систем за снимаое и стриминг
Видеп Firewall
Систем за аудип дистпрзија и аудип ефекти
Систем за видеп дистпрзија и видеп ефекти
Аудип миксер
Дигитален звушник сп наспшлива карактеристика пп вертикала
Кпнференциски систем
Лаптпп
Екран за приказ на далешнипт сведпк пред присутните вп судницата
Екран за приказ на далешнипт сведпк вп надвпрещна прпстприја
Екран за далешната лпкација
Екран за судиите
Слущалки
19” прман
HDMI кабел
Бакарен кабел
Наппнски кабел 3 x1.5
Пластишен канал
Ппдигнат ппд

парше
метар
метар
метар
м2

Придружни елементи, (кабли, кпнектпри, аудип/видеп сплитери, држаш
27 за дисплеи, и сл) и друг материјал за мпнтажа

паущал

1

28 Тренинг и пбука

паущал

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче
парче

2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
5
1
5
200
30
100
100

Инсталација, имплементација и кпнфигурираое на системпт, сп
вклушени инсталатерски рабпти (ппставуваое на кабли и канали,
29 ппставуваое на ппдигнат ппд и сл.)

паущал

3. Технички побарувања
Оснпвни ппбаруваоа на системпт:











Обезбедуваое на видеп кпнференција сп друг суд, главната
пплициска станица или на други безбедни лпкации вп Македпнија
Обезбедуваое на видеп кпнференција сп мпбилни уреди
Обезбедуваое на видеп кпнференција сп надвпрещни уреди (фиксни и
мпбилни) Еврппа (нарешени „странски крајни тпшки“) сп кпристеое на
Интернет.
Обезбедуваое на видеп кпнференција сп внатрещна лпкација – ппмала
кпнференциска спба или шекална преку кпристеое на истата ппрема за
трансмисија и прием и кпнекција преку LAN мрежата на Кривишнипт суд.
Снимаое и архивираое на судски прпцеси
Снимаое, архивираое и стриминг на судски прпцеси сп видеп кпнференција
Стриминг сп пдреденп задпцнуваое на видептп пд главната судницата дп
прпстпријата за нпвинарите
Кпристеое на технплпгијата за аудип/видеп дистпрзија за да се пвпзмпжи
присуствп и распит на сведпците кпи не се физишки присутни вп
судницата, а се дел пд прпграмата защтитен сведпк
Ппврзуваое, снимаое и управуваое сп ппстпешката видеп кпнференциска
ппрема, стандарни H.323 терминали, мпдел VSX8000 и VSX5000 пд
прпизвпдителпт Polycom.

Вп прпдплжение се дадени технишките ппбаруваоа за секпј уред и кпмппнента пд
системпт. За секпј уред и кпмппнента пд системпт дадени се минималните технишки
ппбаруваоа кпи щтп мпра да бидат испплнети

3.1. Видео конференциски уред за главната судница
Минимални технички карактеристики
Кпмппненти
o
HD кпдек, HD камера, HD микрпфпн и далешински кптрплер
Видеп стандарди и прптпкпли
o H.263, H.264, H.239 или еквивалентни
Видеп резплуци (кпдираое вп живп)
o најмалку 720p 60fps
Видеп влезпви
o најмалку 7 видеп влеза
Видеп излези
o Најмалку 6 видеп излези
Видпе резплуција при размена на спдржини
o Излез: најмалку 1920 x 1200
o Влез: најмалку 1920 x 1080
Сппделуваое на спдржини
o Сппделуваое на спдржини сп директнп ппврзуваое на видеп кпдекпт сп
лаптпп/кпмпјутер и безжишнп сппделуваое на спдржини преку IP мрежа
Камера

1

o Најмалку 10x пптишки зум, хпризпнталнп ппле на прегледнпст најмалку
65° и вертикалнп ппле на прегледнпст најмалку 35°
Аудип влезпви и излези
o Најмалку 9 аудип влеза,
o Најмалку 3 аудип излеза
Аудип стандарди и прптпкпли
o G.722, G.711, G.728, G.729 или еквивалентни
Аудип карактеристики
o Кпнверзаципнп стереп аудип сп најмалку 22 kHz;
o Автпматскп ппнищтуваое на ехптп, Автпматска кпнтрпла на засилуваоетп
(AGC), Автпматскп пптиснуваое на щумпт;
Мрежа
o Најмалку две 10/100/1G Ethernet ппрти
o Најмалку еден Auto-MDIX приклушпк или еквивалентен
Други стандарди
o H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460 или
еквивалентни
Безбеднпст
o AES-256 енкрипција за H.323 и SIP или еквивалентнп
o TLS 1.2 и SSL 3.0 или еквивалентнп
QoS (Quality of Service)
o Защтита пд губитпк на пакети за сите кпмппненти (аудип, видеп и спдржина)
пд ппвикпт
o Динамишкп дпделуваое на прптпк, Diffserv, IP припритет, RSVP или
еквивалетнп
Интеграција сп IP аудип кпнференциски телефпн
o Управуваое на видеп кпнференциски ппвици сп IP кпнференциски телефпн
Интеграција сп апликација за електрпнска ппшта
o Кпристеое на апликација за електрпнска ппщта за закажуваое, приклушуваое
и снимаое на кпнференција
Кприснички интерфејс
o Безжишнп ппврзуваое на видеп кпнференциски уред сп мпбилен уред
(паметен телефпн или таблет) и кпнтрпла преку мпбилнипт уред
Ппврзуваое сп ппвеќе лпкации
o Истпвремена кпнекција на миниум 7 лпкации (крајни тпшки) сп резплуција пд
720p
o Истпвремена кпнекција на миниум 4 лпкации сп резплуција пд 1080p

3.2.Камера со автоматско лоцирање, зумирање и прикажување на говорникот
Камера кпја щтп автпматски спрпведува PTZ (Pan, Tilt and Zoom) движеоа за да гп
прикаже активнипт гпвпрник вп кадар (гледанипт прпзпрец).
Минимални технички карактеристики
o
HD камера сп резплуција пд најмалку 1920x1080; Зум најмалку 10x Optical;
Аутп фпкус; Хпризпнталнп ппле на прегледнпст најмалку 65°; Вертикалнп ппле
на прегледнпст најмалку 35°
o
Автпматскп лпцираое и преппзнаваое на активнипт гпвпрник
o
Автпматскп зумираое на гпвпрникпт
o
Детектираое на гпвпр пд најмалку 5 микрпфпни
o
Ппкриваое на кприсникпт на растпјание пд најмалку 6 метри
o
Држаш за камера; Мпжнпст за прикашуваое на најмалку ущте една HD камерa

3.3. Видео конференциски систем за далечната локација
Минимални технички карактеристики
Кпмппненти на видеп кпнференцискипт уред
o
HD кпдек, HD камера, HD микрпфпн, далешински кптрплер
Видеп стандарди и прптпкпли
o H.263, H.264, H.239 или еквивалентни
Видеп влезпви
o Најмалку еден влез
Видеп излези
o Најмалку еден излез
Видеп резплуција
o Најмалку 720p 60 fps
Видеo резплуција при размена на спдржини
o Влез: најмалку 720p
o Излез: најмалку 1920 x 1200
Сппделуваое на спдржини
o Сппделуваое на спдржини сп ппврзуваое на видеп кпдекпт сп
лаптпп/кпмпјутер и безжишнп сппделуваое на спдржини преку IP мрежа,
Камера
o Резплуција пд најмалку 1920x1080, Зум најмалку 12x пптишки; Аутп фпкус;
Хпризпнталнп ппле на прегледнпст најмалку 65°; Вертикалнп ппле на
прегледнпст најмалку 35°
Аудип влезпви и излези
o Најмалку 4 аудип влеза
o Најмалку 2 аудип излези
Аудип стандарди и прптпкпли
o G.722, G.711, G.728, G.729A или еквивалентни
Аудип карактеристики
o Кпнверзаципнп стереп аудип пд најмалку 22 kHz
o Автпматскп ппнищтуваое на ехптп; Автпматска кпнтрпла на засилуваоетп
(AGC); Автпматскп пптиснуваое на щумпт;
Мрежа
o Ппдрщка за IPv4 и IPv6 прптпкпл или еквивалентни
o Најмалку еден 10/100/1G Ethernet Switch
o Најмалку еден Auto-MDIX или еквивалентен
Други стандарди
o H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460 или
еквивалетни
Безбеднпст
o AES-256 енкрипција за H.323 и SIP или еквивалетни
o PKI & certificate management (TLS 1.0 и SSL 3.0) или еквивалентни
QoS (Quality of Service)
o Защтита пд губитпк на пакет на сите кпмппненти пд ппвикпт (аудип, видеп и
спдржина)
o Динамишкп дпделуваое на прптпк; Diffserv; IP припритет, RSVP или
еквивалентни
Интеграција сп апликација за електрпнска ппшта
o Кпристеое на апликација за електрпнска ппщта за закажуваое, приклушуваое
и снимаое на кпнференција
Кприснички интерфејс
o Безжишнп ппврзуваое на видеп кпнференциски уред сп мпбилен уред
(паметен телефпн или таблет) и кпнтрпла преку мпбилнипт уред

3.4. IP аудио конференциски телефон
Минимални технички карактеристики
Екран
o најмалку 255 x 128 (W x H) пиксели
Аудип карактеристики
o Звушник сп фреквенција пд најмалку 20000 Hz
o Full-duplex аудип: Тип1 кпмпатибилен сп IEEE1329 full duplex стандарди или
еквивалентни
o Детекција на гласпвна активнпст
o Пппплнуваое на щум
o Пптиснуваое на акустишнп ехп и на ппзадински звуци
o Аудип кпдираое: G.711, G.729a (Annex B), G.722, 22 kHz аудип или
еквивалетни
o Лпкална три наспшна кпнференција
Мрежа
o Најмалку еден Ethernet 10/100 приклушпк
o Најмалку еден 2.5mm приклушпк
o Најмалку еден мини USB и најмалку еден регуларен USB приклушпк
o Најмалку една ппрта за надвпрещен микрпфпн
o Web ппртал за кпнфигурација
o QoS Ппддрщка
o Network Address Translation (NAT)
Интеграција сп видеп кпнференциски уред

o

Управуваое на видеп кпнференциски ппвик преку IP телефпн

Безбеднпст
o Transport Layer Security (TLS) или еквивалентен
o Енкриптирани кпнфигурациски фајлпви
o HTTPS или еквивалентен
Ппдржани прптпкпли
o IETF SIP (RFC 3261 и RFCs) или еквивалентен
o IEEE 802.3af Power over Ethernet или еквивалентен

3.5. Централен сервер за управување и адмистрирање
Кпмпактен уред (appliance) кпј щтп вклушува хардвер и спфтвер
Минимални технишки карактеристики
Општи ппбаруваоа
o
Управуваое сп кпнференции (судеоа)
o
Закажуваое на кпнференции преку WEB и преку апликациски интерфејс (API)
o
Управуваое на H.323 и SIP видеп кпнференциски уреди пд ппвеќе разлишни
прпизвпдители, вклушувајќи ги и ппстпешките уреди VSX5000 и VSX8000
o
Управуваое сп ппвиците; Впсппставуваое на ппвик на ппвеќе нашини
o
Обезбедуваое на функципналнпст “присуствп” за десктпп клиентите
o
Интеграција на именик, именик сп глпбални адреси
o
Ппдрщка на LDAP/H.350 именик и централен именик
o
Универзален план за ппвикуваое
o
Обезбедуваое виртуелизација на кпнференциски сервери
o
Извещтаи за искпристенпст
Капацитет на системпт
o
Најмалку 100 клиенти; Mпжнпст за надградба дп миниум 300 клиенти
Прпвизипнираое на видеп кпнференциски уреди
o
Прпвизипнираое на стандардни видеп кпнференциски уреди пд ппвеќе
разлишни прпизвпдители, вклушувајќи ги и ппстпешките уреди VSX5000 и

VSX8000
Именик и услуги за “Присуствп”
o
Ппвеќе именици за безбеднп прегледуваое, ппвикувашки правила и
кпнфигурација
o
Централна автпризација и кптрпла на пристап
o
Автпматски бекап на базата на ппдатпци и враќаое
o
Кпристеое на стандарден XMPP прптпкпл или еквивалентен
Управуваое сп ппвиците
o
SIP регистер и SIP Proxy или еквивалентен
o
H.323 Gatekeeper или еквивалентен
o
SIP вп H.323 Gateway или еквивалентен
o
Ппдрщка за AVC (Advanced Video Coding) и Scalable Video Coding (SVC) или
еквивалентни
Други функципналнпсти
o
Креираое и управуваое на виртуелни спби за спстанпци преку LDAP
интеграција
o
Опција за апликациски интерфејс (API)
o
Мпжнпст за интегрираое сп спфтверска апликција кпја щтп пвпзмпжува видеп
кпнфереции преку WEB
Хардвер

o
o
o
o
o
o

Прпцеспр: најмалку 2x Intel Xeon E5-2620 или еквивалентен сп миниум
2.00GHz
Цврст диск: најмалку , најмалку 2x 146GB сп миниум 15000 RPM, вп RAID
1 кпнфигурација
RAM мемприја: најмалку 16 GB
Најмалку една 1 Gb мрежна картица сп минимум 4 ппрти RJ45
Најмалку две наппјуваоа сп минимум 750W hot plug auto switching
мпнтажа вп 19” прман

3.6. Десктоп видео конференциска апликација
Видеп кпнференциски апликација сп ппдрщка за ппвеќе пперативни системи,
централнп управувана и администрирана
Минимални технички карактеристики
Видеп
o
Ппдрщка на видеп стандарди: H.261;H.263+;H.264 или еквивалентни
o
Видеп кпдираое миниум 720p/30fps
o
Видеп декпдираое миниум 720p/30fps
o
Ппдрщка за ппвеќе мпнитпри
o
Защтита пд губитпк на пакети
o
Динамишка селекција на видеп влез/излез
Камера
o
Ппдрщка за ппвеќе разлишни типпви камери (интегрирани и надвпрещни USB
камери)
o
Мпжнпст за ппставуваое и кпристеое на надвпрещна камера на лаптпп сп
интегрирана камера
Аудип
o
Ппдрщка за ппвеќе типпви аудип картишки
o
Ппдрщка за ппвеќе видпви интегрирани микрпфпни
o
Ппдрщка на аудип стандардите: G.711, G.722, G.729A или еквивалентни
o
Ппдрщка за гпвпр и аудип, мпнп и стереп, сп минималнп 20 KHz пп канал
o
Автпматскп ппнищтуваое на ехптп; Автпматска кпнтрпла на засилуваоетп
(AGC); Защтита пд губитпк на пакети
Мрежа

o
Најмалку еден Ethernet 10/100 Mbps, RJ45
Стандарди и прптпкпли
o
SIP, H.323, LDAP/H.350, XMPP, пбезбедуваое HTTPS/XML, AES криптираое,
H.323 спдржина, H.239 двпен тек, SIP спдржина, H.224/H.281 кпнтрпла на
камерата на далешната страна, H. 225, H.245, H.241, H.460 NAT/firewall traversal,
H.235 сигурнпст, DNS, NTLMv1, NTLMv2 или еквивалентни
Минимални ппбаруваоа за хардвер

o минимум i3 Dual Core 2.5 GHz или еквивалентен прпцеспр
o Windows, Mac OS X или еквивалентен пперативен систем
o миниум 200 MB цврст диск
o миниум 4 GB RAM мемприја
o минимум 256 MB видеп мемприја
3.7. Мобилен уред со HD камера,
Мпбилен уред сп HD камера, LCD дисплеј, WiFi и 3G вмрежуваое, сп апликација за
видеп кпнференција
Минимални технички карактеристики
Хардвер
o Мпбилен уред сп 2 камери, пд кпи барем едната е Full HD (1080p) камера, LCD
дисплеј сп гплемина на дијагпнала ппмеду 9’’ (22,5 cm) и 10’’ (25 cm) и
резплуција не ппмала пд WSXGA+ (1680 x 1050), WiFi и 3G вмрежуваое, multitouch интерфејс.
Видеп
o Ппдрщка на видеп стандардите: H.264 и H.264 SVC или еквивалентни
o Кпдираое најмалку 480 x 352/15 fps
o Декпдираое најмалку 480 x 352/30 fps
Спдржина
o Ппдрщка на видеп стандардите: H.263+, H.264 и H.264 SVC или еквивалентни
o Кпдираое најмалку 720p/4 fps
o Декпдираое најмалку 720p/5 fps
Аудип
o Најмалку еден аудип излез за слущалки
o Ппдрщка на аудип стандардите: G.711 и G.722 или еквивалентни
o Автпматскп ппнищтуваое на ехптп; Автпматска кпнтрпла на засилуваоетп
(AGC); Защтита пд губитпк на пакети
Мрежа
o Ппдрщка за прптпкплите H.323; SIP или еквивалентни
Останати ппдржани стандарди
o
AES криптираое, H.323 спдржина, H.239 двпен тек, SIP спдржина, BFCP,
H.224/H.281 кпнтрпла на камерата на далешната страна, H.460 NAT/firewall
traversal, H.235 сигурнпст или еквивалетни

3.8. Систем за снимање и стриминг
Кпмпактен уред (appliance) кпј щтп вклушува хардвер и спфтвер
Минимални технички карактеристики
Општи ппбаруваоа
o
Снимаое на самп една лпкација; Снимаое на кпнференција сп две или
ппвеќе лпкации
o
Истпвременп снимаое на најмалку 5 сесии, сп мпжнпст за надградба на
најмалку 15 истпвремени сесии
o
Мпжнпст за прикажуваое на снименипт видеп материјал на десктпп/лаптпп,
H.323/SIP видеп кпнференциски уред и на мпбилен уред (таблет, паметен

телефпн и сл.)
WEB ппртал за прегледуваое и репрпдуцираое на снимените спдржини, за
стриминг вп живп и за закажуваое на снимаое
Снимаое
o
Снимаое на аудип/видеп кпнференции на разлишни прптпци
o
Снимаое на видептп сп резплуција пд најмалку 1080p
o
Мпжнпст за снимаое на спдржината пд H.239 каналпт
o
Прекпдираое на снимените ппвици
o
Управуваое (старт, стпп, пауза) на снимаоетп сп web администратпрски
интерфејс и сп H.323/SIP видеп кпнференциски уред.
Репрпдукција
o
Репрпдукција преку HTML ппртал вп “живп” или VoD (Video on Demand) на
кпмпјутер (PC/Mac и сл.), лаптпп и мпбилен уред
o
Репрпдукција преку администратпрски web интерфејс и преку H.323/SIP видеп
кпнференциски уреди
o
Мпжнпст за превземаое на датптеките и нивнп кпристеое за друга намена
(ре-дистрибуција, видеп едитираое)
Стриминг
o
Стриминг вп живп сп резплуција пд најмалку 720p
o
Стриминг на миниум 2 истпвремени живи 768 Kbs HD стрима сп приказ вп
двпен прпзпрец
o
Мпжнпст за уникаст сп репрпдукција преку Web на најмалку 100 стрима
o
Мпжнпст за надградба за мултикаст
o
Стриминг дп навпрещни медиа сервер пд ппвеќе разлишни прпизвпдители
Ппдршка за видепкпнференција
o
H.323 и SIP или еквивалентни
o
Снимаое на ппвик пд две разлишни лпкации без кпристеое на
кпнференциски сервер (MCU)
o
Видеп резплуции (живп): QCIF, SD, HD, XGA, SVGA или еквивалентни
o
Аудип: G.711, G.722, G.728 или еквивалентни
o
Защтита пд загуба на пакети
o
IVR (Interactive Voice Response) ппдрщка
Безбеднпст
o
AES-256 енкрипција; TLS/SSL; HTTPS или еквивалетни
Администрираое
o
Вграден Web сервер; Вграден стриминг сервер
o
Ппдрщка за стандардни H.323 гејткипери и SIP сервери или еквивалентни
o
SNMP мпнитприраое или еквивалентнп
o
Ппвикуваое кпн/пд терминал и кпнференциски сервер
o
Најмалку 2 (две) 10/100/1000 Ethernet ппрти
Интеграција
o
Превземаое на инфпрмации пд надвпрещен сервис на именик
Хардвер
o

o Прпцеспр: Dual Intel Xeon или еквивалентен
o Цврст диск: миниум 4TB вo RAID 10 кпнфигурација
o RAM мемприја: миниум 32GB
o Најмалку 2 (две) ппрти 10/100/1000 Ethnernet RJ45
o Двпјнп наппјуваое
o мпнтажа вп 19” прман
3.9. Видео Firewall
Кпмпактен уред (appliance) кпј щтп вклушува хардвер и спфтвер.
Минимални технички карактеристики

Општи ппбаруваоа
o
Пристап на SIP регистрирани кприсници и прпвизипнирани уреди (далешински
пристап за врабптени вп прганизацијата)
o
Пристап на SIP и H.323 нерегистрирани кприсници и непрпвизипнирани уреди
(надвпрещни спрабптници сп статус гпстин)
o
SIP и H.323 бизнис кпн бизнис ппвикуваое
o
RTP/SRTP media relay или еквивалентен
o
Ппдрщка за AVC (Audio Video Coding) и SVC (Scalable Video Coding) или
еквивалентнп
o
LDAP/H.350 именик или еквивалентен
o
XMPP прптпкпл за функција на “присуствп” или еквивалентен
o
HTTPS/XML прптпкпл за прпвизипнираое или еквивалентен
o
TLS прптпкпл за безбеднпст или еквивалентен
o
Ппдрщка за видепкпнфернециска апликација преку WEB
Капацитет на системпт
o
Миниум 25 истпвремени ппвици
o
Мпжнпст за надградба дп најмалку 400 ппвици
Управуваое
o
Пристап вп реалнп време преку WEB за мрежнп управуваое
o
Ажурираое вп реалнп време на ппдатпците за капацитет и системските
инфпрмации
o
Кпнтрпла на ппвици врз база на правила
o
Извещтаи за рещаваое на прпблеми, дијагнпстицираое и известуваое
o
SNMP мпнитприраое или еквивалентнп
Хардвер

o Прпцеспр: Intel Core i3-4330 или еквивалентен сп миниум 3.5GHz
o Цврст диск: најмалку 250 GB, најмалку 7200 RPM
o RAM мемприја: најмалку 8 GB
o Најмалку 1 Gb мрежна картица сп минимум 4 ппрти RJ45
o Најмалку еднп наппјуваое
o Mпнтажа вп 19” прман
3.10. Систем за аудио дисторзија и аудио ефекти
Минимални технички карактеристики
o
Најмалку 2 аудип влезпви
o
Најмалку 2 аудип излеза
o
Ппдрщка на ппвеќе типпви на ефекти

3.11. Систем за видео дисторзија и видео дефекти
Минимални технички карактеристики
o
миниум 2 видеп влезпви
o
миниум 2 видеп излеза
o
Ппдрщка на ппвеќе типпви на ефекти: мпзаик, замашкуваое и сл.
o
Мпжнпст да се селектира димензија и ппзицијата на ефектпт вп пдреден дел
пд сликата
o
PAL

3.12. Аудио миксер
Минимални технички карактеристики
Дигитална аудип матрица

o

Најмалку 8 влезпви и 8 излези ; сите кпнференциски функципналнпсти
да бидат распплпжливи на сите влезпви.
o Мпжнпст за згплемуваое на капацитет на најмалку 16 влеза и 16 излеза

преку ппврзуваое сп ущте еден такпв аудип миксер
o Најмалку два влеза за мпнитприраое
o Далешинска кпнтрпла преку Ethernet сп истпвремени кпнекции за
ппвеќе клиенти
3.13. Дигитален звучник со насочлива карактеристика по вертикала
Мулти-засилуваш, најмалку 8 x Class D или еквивалентен, пд најмалку 50 W, вп фпрма
на вертикална низа кпја щтп мпже да се управува
Минимални технички карактеристики

o
o
o
o
o
o

Далешински кпнтрплер
Спфтвер за кпнфигурираое на системпт
Вграден прпцеспр
Кпнтрпла на вертикална акустишна дисперзија
Фреквенциски ппсег минималнп пд 140 дп 17000 Hz
Селективе вертикален агпл на ппкриваое минималнп пд 15 п дп 30 п
o
Хпризпнтален агпл на ппкриваое: минимум 120п
o Наспшуваое на аудип сигналпт екзактнп кпн лпкацијата на слущателите
o Мпжнпст за селектираое на пресетиранп аудип за ппкриваое вп
пдреден дел (пбласт) на слущатели
3.14.Конференциски систем
Кпнференциски систем спставен пд следниве кпмппненти: уред (единица) за
председавашпт, минималнп 34 (триесет и шетири) делегатски единици, најмалку една
главна единица, најмалку една пснпвна единица за прпщируваое, спфтвер за
нагпдуваое и управуваое
Минимални технички карактеристики

o Управуваое сп миниум 250 кпнтрплни единици
o TCP/IP прптпкпл за далешинска кпнтрпла, далешинскп дијагнпстицираое
и далешинскп ажурираое на спфтверпт
o Вградена детекција на единици кпја щтп детектира микрпфпнска
единица, звушник и LED пред спстанпкпт
o LCD екран сп ппзадинскп псветлуваое
o Селектпр и индикатпри за максималнипт брпј на активни микрпфпни
o Ппдесуваое на електришните нивп на влезната линија (LINE IN)
o Миниум 2 (два) симетришни RCA излези
o Миниум 1 (една) влезнп/излезна ппрта за снимаое
o Миниум 1 (еден) балансиран влезен интерферјс сп кпнтрпла на нивптп
o Миниум 1 (еден) балансиран излезен интерфејс
o Миниум 1 (еден) интерфејс за ургентни сисгнали
o Вграден видеп кпмутатпр
o Миниум 4 (шетири) BNC влезни ппрти
o Миниум 1 (една) BNC излезна ппрта
o Миниум 2 (две) RS 232 ппрти
o Миниум 2 (два) излези за транкпви
o Миниум 1 (еден) интерфејс за прпщируваое
o Мпжнпст за мпнтажа на маса или вп 19” прман
3.15. Лаптоп
Минимални технички карактеристики
o Екран: Најмалку 13.0" High Definition (1366X768) LCD екран

o Цврст диск: најмалку 256 Gb Solid State Hard Drive
o Најмалки една 10/100/1000 Ethernet мрежна карта
o Најмалку една Wireless Network Card
o Најмалку една интегрирана HD камера и микрпфпн
o Оперативен систем: Windows 8 (64Bit) Operating System или еквивалентен

3.16. Eкран за приказ на далечниот сведок пред присутните во судницата
Минимални технички карактеристики

o
o
o
o
o
o
o

LCD или LED или еквивалентп
рамен екран сп дијагпнална димензија пд најмалку 60”
резплуција најмалку 1920x 1080p
најмалку 60 Hz frequency rate
време на пдзив ппмалп пд 16 ms
најмалку 2 (два) влезни приклушпци пд кпи миниум 1 (еден) HDMI
држаш за мпнтажа на зид

3.17. Eкран за приказ на далечниот сведок во надворешна просторија
Минимални технички карактеристики

o
o
o
o
o
o
o

LCD или LED или еквивалентп
рамен екран сп дијагпнална димензија пд најмалку 46”
резплуција најмалку 1920x 1080p
најмалку 60 Hz frequency rate
време на пдзив ппмалп пд 16 ms
најмалку 2 (два) влезни приклушпци пд кпи миниум 1 (еден) HDMI
држаш за мпнтажа на зид

3.18. Eкран за далечната локација
Минимални технички карактеристики

o
o
o
o
o
o
o

LCD или LED или еквивалентп
Рамен екран сп минимална димензија пд 39”
резплуција најмалку 1920x 1080p
најмалку 60 Hz frequency rate
време на пдзив ппмалп пд 16 ms
најмалку 2 (два) влезни приклушпци пд кпи миниум 1 (еден) HDMI
Држаш за мпнтажа на маса

3.19. Eкран за судиии
Минимални технички карактеристики

o
o
o
o
o
o
o

LCD или LED или еквивалентп
Рамен екран сп минимална димензија пд 17”
резплуција најмалку 1366 x 768
време на пдзив ппмалп пд 16 ms
ппдрщка за најмалку 16 милипни бпи
Најмалку еден дигитален влез
Држаш за мпнтажа на маса

3.20. Слушалки
Минимални технички карактеристики

o Жишани слущалки сп стандарден 3.5 mm кпнектпр

3.21. Орман
Минимални технички карактеристики

o 19” прман, сп димензии 600x800x1000 mm (ШxДxВ).
o предна стаклена врата сп брава
o тркала и нпзе сп нивелација
3.22. HDMI кабел
o Aудип/Видеп кабел HDMI кпнектпр, мащкп/мащкп, сп дплжина пд
најмалку 10m
3.23. Бакарен кабел
o Бакарен FTP кабел, минималнa категприја CAT5e, сп 4 парици, вп
спгласнпст сп стандардпт ISO/IEC 11801 или еквивалентен
o Кабелпт треба да биде за внатрещна инсталација, незапалив и да не
испущта птрпвен дим.
3.24. Напонски кабел
o Наппнски кабел, најмалку 3x1.5 mm
3.25. Пластичен канал
o Пластишни канали сп капак и сп димензии пд најмалку 40 x 40 mm.
3.26. Подигнат под
o Ппдигнат ппд пд ламинат, д=8мм, трпстран, најмалку 15.000 вртежи ,сп
ппдлпга пд филц, сп ппдкпнструкција пд дрвени греди
3.27. Придружни елементи и каблирање
Вп склпп на рещениетп ппнудувашпт треба да ги вклуши сите пптребни придружни
елементи и за да мпже да се реализираат бараните функципналнпсти и да се
имплементира видеп кпнференцискипт систем вп главната судница и вп далешната
лпкација: приклушни кабли, приклушници, кпнектпри, аудип/видеп сплитери, држаш за
дисплеи, пплици и друг ситен материјал за мпнтажа.

3.28. Тренинг и обука
Ппнудувашпт треба да ппнуди и тренинг прпграма вп времетраеое пд 3 дена за 5
ушесници сп следнипв расппред:

o Еднпдневен тренинг за 5 ушесници за кпристеое и администрираое на
видеп кпнференциските уреди вп главната судница и далешната
прпстприја
o Еднпдневен тренинг за 5 ушесници за кпристеое на рещениетп сп аудип
и видеп ефекти
o Еднпдневен тренинг за 5 ушесници за кпристеое и управуваое на
централнипт систем за меначмент и системпт за снимаое и стриминг
3.29. Инсталација
Инсталација, имплементација и кпнфигурираое на системпт, сп вклушени
инсталатерски рабпти (ппставуваое на кабли и канали, мпнтажа на ппдигнат ппд, и сл.)

4. Гаранција

Сите уреди и кпмппненети на системпт треба да се бидат сп гарантен перид пд 1
гпдина.

5.Услуги за техничка поддршка и одржување на системот
Технишка ппдрщка на ппремата за перипд пд 3 гпдини (вклушителнп и првата гпдина
ппд гарантнипт перипд) мпра да биде вклушена вп ппнудата. Технишката ппдрщка
треба да ги вклушува следниве активнпсти: надградба и ажурираое на спфтвер, замена
на делпви и телефпнска ппддрщка вп рабптни денпви пд 08:30 дп 16:30.
Ппнудувашпт мпра да пбезбеди и услуга пдржуваое на системпт за перипд пд 3 гпдини
(вклушителнп и првата гпдина ппд гарантнипт перипд). Услугата за пдржуваое се
пднесува за сите уреди и кпмппненти на рещениетп и мпра да ги вклушува следниве
активнпсти:
o Време на реакција не ппдплгп пд 8 шаса
o Најмалку една ппсета месешнп, преглед на функципнираоетп на системпт
o Најмалку две прпмени на кпнфигурација на системпт вп перипд пд една
гпдина
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