
                                      
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 2952-8/16 
                     Датум: 27. октобар 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 
23. октобра 2014. године  у 13:51 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Како је бесконтактни читач (АРД-Р10) картица, специфициран у тендерској 
документацији, престао да се производи, да ли можемо да понудимо замену и 
који пројектант предлаже? 
 

Одговор Комисије: 
Да, свакако можете понудити адекватну замену бесконтактног читача из 
производног програма BOSCH који је компатибилан са предвиђеним системом 
контроле приступа.. Имајући у виду тренутну понуду на тржишту, може се 
предложити читач типа АRD-SER10-WI. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Ставка 12 у документацији: «Крилна аутоматска препрека за пешаке на 
улазима». Молим вас за ближа појашњења какву опрему корисник захтева. Да 
ли се мисли на трокраке препреке (триподе), да ли на оне са специјалним 
ламинираним стаклима, са којом висином стакла да буду... Има пуно варијација 
овх препрека, па вас молим за модел који је пројектант имао у виду или сличан? 
 

Одговор Комисије: 
Заинтересовани понуђач, приликом обиласка објекта МСП имаће прилику са 
види грађевинске спацифичности објекта и унутрашњи ентеријер. У складу са 
тим моћи ће да се определи који тип препрека би био адекватан имајући у виду 



првевествено ефикасности и сигурности  у раду а затим и естетски аспект. 
Висина пешачких препрека кретала  би се у распону од 0,7-1,1м.У конкурсној 
документацији дефинисана је пропусна моћ истих. 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Ставка 13: «Сет резервних делова и компоненти картичног система». Како је 
наведено само «ком 1», молимо за појашњење у ком обиму се очекује да се 
понуди резервна опрема и за које делове система? 
 

Одговор Комисије 
Од понуђача, сходно његовом искуству које поседује у области пројектовања и 
извођења сличних система контроле приступа овог обима, очекује се да 
ослањајући се на своју праксу препоручи сет резервних делова и компоненти за 
које сматра да ће омогућити непрекидно функционисање система у гаратном 
року са минималним временским прекидима у раду због измене појединих 
компоненти услед квара.   
 
 

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 

 
 
 


