
                                      
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 2952-9/16 
                     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 
30. октобра 2014. године  у 10:02 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији на позицији 12. захтевана је крилна аутоматска 
препрека за пешаке на улазима са карактеристиком „супериорни инфрацрвени 
зрак за синамичко праћење корисника. Молим вас да ближе објасните ову 
функционалност. Да ли је можда дошло до грешке у куцању па се мислило на 
„динамичко“ праћење корисника? У сваком случају молим вас да појасните 
какву улогу би имала ова функционалност уређаја или уколико није неопходна 
да извршите измену конкурсне документације и уклоните ову функционалност. 
 

Одговор Комисије: 
Дошло је до грешке у куцању, треба да пише „динамичко“.  
Ова функционалност уређаја није неопходна те ће кроз измену конкурсне 
документације бити избрисана из Табеле бр. 3 – Техничке спецификације.  
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији на позицијама 2. и 3. Захтеване су батерије Bosch 
D126, чије су карактеристике12V, 7Ah. Да ли је могуће понудити батерије 
другог произвођача, које имају карактеристике исте или боље (12V, 7Ah)? 
 

Одговор Комисије: 
Да, могуће је понудити батерије других произвођача које имају исте или боље 
карактеристике и које ће бити обухваћене траженом гаранцијом. 



 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Обзиром да је понуђач у обавези да постојећи систем контроле приступа 
надогради, односно да интегрише постојећи Bosch систем са новим 
проширењем, молим Вас да наведете број постојећих читача које треба 
интегрисати, обзиром да понуђач мора да изврши „upgrade“ постојећег software-
a за контролу приступа на новију верзију како би могао да интегрише системе. 
 

Одговор Комисије 
Сви детаљи везани за постојећи систем картичног приступа, доступни су 
приликом обиласка објекта МСП уз обавезно попуњавање Изјаве о чувању 
поверљивих података дате од стране Наручиоца. 
 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
За које елементе система је потребно доставити изјаву којом се потврђује да је 
понуђач регистрован представник понуђене опреме на територији Републике 
Србије или изјава произвођача понуђене опреме којом се потврђује партнерски 
однос са понуђачем ове опреме? Да ли је довољно да се достави изјава само за 
кључне делове система, као што су читачи и контролери за контролу приступа и 
крилне препреке за пешаке? 
 

Одговор Комисије 
Да, довољно је, а минимум је да се достави изјава за систем контроле приступа 
(читачи, контролери и софтвер). 
 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији на позицији 14. захтевано је да за мрежни развод 
понуђачи доставе документацију о произвођачу са декларацијом. Да ли се под 
том документацијом подразумевају атести издати од стране независне 
лабораторије? Да ли овакве документе треба доставити за све елементе мрежног 
развода (струјни каблови, UTP каблови cat6, каналице,...) или само мрежне 
каблове (UTP кабл cat6)? 
 

Одговор Комисије 
Не није неопходно да се доставе атести од стране независне лабораторије. 
Тражена документација се доставља само за мрежне каблове. 
 
 

6. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је потребно да каблови и кабловски канали који су део мрежног развода 
буду направљени од «безхалогених» материјала? 
 

Одговор Комисије 
Да потребно је. 

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 

 
 
 
 


