
                                        
                             Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 2237-13/16 

                     Датум: 17. септембар 2019. године 

                                    Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  

- Набавка хардверских компоненти за биометрију за потребе Министарства спољних 

послова - 

редни број ЈН 21/2019 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 16. 

септембра 2019. године  у 11:12 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији, на страни 11 и 12 конкурсне документације, Партија 4 – Читачи 

докумената, нигде се не помиње читач картица са контактним чипом. 

У техничкој спецификацији је захтеван комуникациони протокол између картице и читача 

докумената (ISO 14443 A/B), па то наводи на закључак да је неопходно понудити уређај 

који има и читач картица са контактним чипом. 

У складу са наведеним, молимо вас да нам потврдите да је потребно понудити и читач 

картица са контактним чипом. 

1. Одговор Комисије: 

Потребно је понудити читач и са контактним чипом. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији, на страни 11 и 12 конкурсне документације, Партија 4 – Читачи 

докумената, захтевана је минимална гаранција од 3 године, са заменом неисправне опреме 

наредног радног дана у случају квара. Да ли је неопходно у захтеваним документима 

(ауторизацијама) од произвођача опреме обезбедити потврду о купљеном suportu на 3 

године, пошто провера гаранције на сајту произвођача није могућа код ових уређаја? 

 



2.Одговор Комисије: 

Није потребно обезбедити потврду о купљеном suportu на 3 године. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији, на страни 11 конкурсне документације, Партија 3 – HSM 

уређаји, навели сте: 

*Партија 3 – ХСМ уређаји 

NST Card HSM v1.5  Hardware Security Module HSM kartica v1.5                

30 ком 

                                             Гаранција    Минимум 3 године 

 

 Сва опрема мора бити нова и оригинална. 

Из наведеног не можемо закључити шта је неопходно да захтевани уређај подржава, те вас 

молимо за детаљнију техничку спецификацију потребног/захтеваног уређаја. 

 

4. Одговор Комисије: 

Уређај је неопходно да подржава наведене техничке карактеристике, сходно зтаженим 

спецификацијама неопходним за рад Система BPI.  

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 


