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Појашњење конкурсне документације
за јавну набавку ЈН 03/17

Захтев за појашњење 1:
1. Da li je u ponudu potrebno uključiti i personalizovane ID kartice sa holderima i trakama
(550 komada), pošto u obrazcu 7 (Struktura cene) nisu navedene ID kartice?
2. Na strani 23/35 konkursne dokumentacije navedeno je da
„На дисплеју уређаја мора јасно бити приказано системско време и датум, као и слика са
камере.“
Smatramo da je ovim zahtevom narušeno jedno od osnovnih načela javne nabavke –
načelo obezbeđivanja konkurencije (član 10 ZJN, "Sl. glasnik RS", br. 124/2012,
14/2015 i 68/2015):
“Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača
da
učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti
korišćenjem
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.”
Navedenim tehničkim zahtevom favorizovan je određeni tip uređaja i onemogućeno je
učestvovanje ostalih ponuđača koji nude drugačije uređaje. Uređaj predstavlja ulazni
element sistema, koji bez aplikacije koja obrađuje prikupljene podatke ne ispunjava
predmet ove javne nabavke – evidentiranje prisustva zaposlenih na poslu, već to radi
sistem za ERV. Pošto je navedeno da sistem mora da omogući upoređivanje slika
zaposlenih (od strane određenog lica – analitičara) sa trenutnom slikom posle
evidentiranja, uz podatke o datumu, vremenu i lokaciji, smatramo da ovu funkionalnost
treba da ispunjava sistem u celini a ne uređaj za ERV pa vas molimo da u skladu sa tim
korigujete tehničku specifikaciju.
3. Da li je potrebno da sistem podržava i kontrolu pristupa (da upravlja radom el.brava
i sličnih elemenata za otvaranje vrata u skladu sa dozvolama za prolazak) ili pod
terminom uređaj za kontrolu pristupa mislite na uređaj za evidenciju radnog
vremena?
Захтев за појашњење 2:
Pitanje 1.
Na strani 26 od 35 konkursne dokumentacije u okviru dela „6 . Tehnička specifikacija“ definisano je da
je rok za implementaciju, koja podrazumeva instalaciju sistema, podešavanje i obuku korisnika, 30
kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Na strani 13 od 35 konkursne dokumentacije u okviru dela „3. Obrazac ponude“ definisano je da rok
isporuke, montaže i instalacije ne može biti duži od 15 dana od dana prijema porudžbenice.

Molimo Vas da potvrdite da je u pitanju tehnička greška nastala u procesu kreiranja konkursne
dokumentacije i da, u odnosu na obimnost i složenost rešenja koje je predmet nabavke, rok isporuke,
montaže i instalacije ne može biti kraći od 30 kalendarskih dana. Molimo Vas da u skladu sa
odgovorom na navedeno pitanje izmenite i uskladite konkursnu dokumentaciju.
Pitanje 2.
Na strani 13 od 35 konkursne dokumentacije, u okviru dela „3. Obrazac ponude“ u tabeli za unos cena
dobara pod tačkom 3 navedeno je: „Mrežni uređaj – komutator koji ima mogućnost slanja i električne
energije uz podatke, kroz povezane mrežne kablove (POE Switch)“.
Na strani 23 od 35 konkursne dokumentacije, u okviru dela „6 . Tehnička specifikacija“ u delu:
„Tehničke karakteristike opreme“ pored ostalog navedeno je: „Napajanje uređaja treba obezbediti
preko Ethernet porta (POE), opciono preko adaptera“.
Obzirom na navedeno, molimo vas da potvrdite da će se ponuda po ovom osnovu smatrati ispravnom
ukoliko se ne ponudi POE Switch naveden u okviru obrasca ponude, već neki drugi Switch, koji će
zajedno sa ostalom opremom preko adaptera ili na neki drugi način, kao deo traženog sistema za
evidenciju prisustva zaposlenih na radu, obezbediti punu funkcionalnost traženog sistema a u svemu
prema zahtevima definisanim u delu „6 . Tehnička specifikacija“.
Појашњење 1:
1. Наручилац је у конкурсној документацији за набавку система за евиденцију присуства
запослених на раду, означеној као ЈН 03/17, изменио Образац понуде, Образац структуре цене са
упутством како да се попуни и додао ставку евиденционе безконтактне картице са заштитном
фолијом и држачима за које ће се исказати цена, као и Модел уговора и Техничку спецификацију.
2. Наручилац остаје при техничком захтеву наведеном у Техничкој спецификацији за

набавку система за евиденцију присуства запослених на раду да улазни уређај мора да прикаже
системско време и датум као и слику са камере у тренутку очитавања, из разлога да би се
спречила злоупотреба картица (на пример замена картица) у смислу евидентирања сваког
запосленог појединачно. Упоређивање очитаних слика радиће се на нивоу целог система.
3. Није потребно да систем подржава контролу приступа.
Појашњење 2:
1. Наручилац остаје при року дефинисаном у Обрасцу понуде да је рок испоруке, монтаже и

инсталације система за евиденцију присуства запослених на раду 15 дана од дана пријема
поруџбенице. Рок за имплементацију инсталираног система и напредну администраторску
обуку за несметано коришћење и одржавање система је нових 15 дана од дана монтаже и
инсталације што чини рок од 30 дана наведен у техничкој спецификацији на стани 26
конкурсне документације уз исправку да се рачуна од дана пријема поруџбенице а не
потписивања уговора.
2. Понуда се сматрати одговарајућом само ако се понуди мрежни уређај –комутатор који
има могућност слања и електричне енергије уз податке, кроз повезане мрежне каблове
(POE Switch).
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