
                                      
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 2952-11/16 
                     Датум: 3. новембар 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Проширење картичног система приступа у Министарству спољних послова -

редни број ЈНОТ 16/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
31. октобра 2014. године  у 12:30 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији под ставком 12. захтевана је крилна аутоматска 
препрека за пешаке са стандардним USB и TCP/IP портом. Да ли је могуће 
понудити крилну аутоматску препреку са RS422/485 портом, у комплету са 
конвертером  RS232/485 на TCP7IP? 
 

Одговор Комисије: 
Да, могуће је. 
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
У тендерској документацији на страни 40. Захтевано је да рок испоруке и 
инсталације опреме не буде дужи од 30 дана од дана закључења уговора. 
Обзиром да се захтевана опрема производи по пројекту, односно не држи се на 
лагеру, због чега није могуће испунити захтевани рок испоруке, молим вас да 
продужите овај рок на 60 дана. 
 

Одговор Комисије: 
Рок за извршење предмета јавне набавке ће бити продужен кроз измену 
конкурсне документације која ће бити објављена на интернет страни 
министарства и Порталу јавних набавки. 
 
 



3. Питање заинтересованог лица: 
У тендерској документацији на страни 40 захтевано је да гарантни рок за сву 
опрему буде 36 месеци, док је у техничкој спецификацији за ставку 12. захтеван 
је гарантни рок од 24 месеца. Молим вас да прецизирате да ли за ставку 12 
гарантни рок треба да буде 24 месеца или 36 месеци. 
 

Одговор Комисије: 
За ставку 12, минимални гарантни рок износи 24 месеца, а за све остало, 
гарантни рок је 36 месеци. 
 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је прихватљиво да се уместо крилне аутоматске препреке за пешаке, 
постави електро-хидраулична «рука» за отварање и затварање већ постојећих 
врата на објекту. Принцип контроле приступа би био исти као и код крилне 
ауоматске препреке за пешаке. с тим што би се оваквим решењем минимално 
променио изглед самог објекта, обзиром да би се на тај начин само уместо 
постојеће хидрауличне «руке», која тренутно служи за затварање врата 
инсталирала, аутоматска електро-хидраулична рука, која би била спрегнута у 
систем контроле приступа. У «stand-by» моду, електро-хидраулична рука би 
онемогућавала отварање врата без очитавања корисника. 
 

Одговор Комисије: 
Није прихватљиво. 

 
Комисија за јавну набавку 

Срђан Жупањевац, члан 
Драган Ковачевић, заменик члана 

Драган Нововић, члан 
Здравко Драјић, заменик члана 

Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 
                                       Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 

  
 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 
 
 
 
 
 


